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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O complicador é o neofator, neocomponente, neoagente, neovariável ou 

neovertente capaz de complicar ou imprimir neoviés no desenvolvimento e trajetória das manifes-

tações pensênicas em qualquer empreendimento humano, pessoal ou grupal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo complicado deriva do idioma Latim, complicatus, “enrolado; com-

plicado; intrincado; obscuro”. Surgiu no Século XVII. O sufixo or procede também do idioma 

Latim, oris, com as noções de “qualidade; propriedade; agente; maneira de ser”. O vocábulo com-

plicador apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Fator de complicação. 2.  Agente embaraçador. 3.  Fator intrusivo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo complica-

ção: complicada; complicado; complicador; complicadora; complicante; complicar; complicá-

vel; descomplicação; descomplicada; descomplicado; descomplicar. 

Neologia. Os 3 vocábulos minicomplicador, maxicomplicador e megacomplicador são 

neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 1.  Simplificador. 2.  Fator de simplificação. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o despreparo pessoal perante os elementos complicadores; a reação pes-

soal ante o fator complicador; a impontualidade pessoal; a frustração pessoal; a frustração grupal. 

 

Fatologia: o complicador; o elemento complicador; o fator complicativo; a perda do ho-

rário do avião; o incidente inesperado; o fato assombroso; o nascimento do filho problemático;  

a doença cronicificada; o envelhecimento; o insucesso; a perda da eleição; a barreira social; o im-

pacto frontal reativo contra o projeto; o desvio do rumo; a alteração dos planos pessoais; o emba-

raço; o passado conturbado; a confusão; o malentendido; a desinformação; a guerrilha política;  

a escaramuça legal; o clamor público; o heterassédio; o aparte; a fissura inesperada; a surpre-

endência; a traição; a mudança de patamar; os complicadores na consecução da proéxis; os com-

plicadores na quarta idade intrafísica. 

 

Parafatologia: a Paragenética pessoal carregada; os complicadores nos 6 meses iniciais 

das práticas da tenepes; o extrapolacionismo parapsíquico; a primener; o cipriene; a aparição de 

consciex para a conscin; a mensagem extrafísica; a macro-PK destrutiva; os complicadores pós- 

-dessomáticos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Enumerologia: a dificuldade; o contratempo; o embargo; o impedimento; o contrafluxo; 

a contrariedade; a obstrução; a tribulação; o travão. 

Fobiologia: a sucessofobia. 

Maniologia: a fracassomania. 

Holotecologia: a conflitoteca; a problematicoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Recexologia; a Proexologia; a Mentalso-

matologia; a Holomaturologia; a Mateologística; a Acidentologia; a Enganologia; a Nosografia;  

a Traumatologia. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6210 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa complicada; a conscin excêntrica; a personalidade difícil. 

 

Masculinologia: o homem confusino; o cidadão antiquado; o interiorota; o intervencio-

nista; o atravessador; o heterassediador; o toxicômano; o psicopata; o marginal; o atrator de aci-

dentes; o homem de iniciativa. 

 

Femininologia: a mulher perturbadora; a cidadã antiquada; a interiorota; a sogra; a in-

tervencionista; a atravessadora; a heterassediadora; a toxicômana; a psicopata; a marginal; a atra-

tora de acidentes; a mulher de iniciativa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens curiosus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minicomplicador = o ato de bater a porta do carro com a chave esquecida 

na ignição; maxicomplicador = o assalto com o roubo dos documentos pessoais; megacomplica-

dor = o diagnóstico da doença grave pessoal. 

 

Tipologia. Segundo a Autopesquisologia, os complicadores podem ser classificados, por 

exemplo, em 2 tipos básicos antagônicos: 

1.  Construtivo: positivo, estimulante, enriquecedor, anticonservantista, neofílico, evo-

lutivo, mudancista, reciclante, verponológico; a crise de crescimento positiva; a aceleração da 

História Pessoal. 

2.  Destrutivo: depressivo, negativo, decadente, retrógrado, regressivo, neofóbico, fossi-

lizante, jurássico, omisso, errado, patológico; a falência do projeto. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 ca-

tegorias de complicadores mais comuns geradores de crises na vida intrafísica: 

1.  Dessomática: a dessoma súbita de alguém. 

2.  Indústria: a abrupta intervenção dos lobistas. 

3.  Infortunística: o acidente grave. 

4.  Obstetrícia: a gravidez inesperada. 

5.  Oncologia: o diagnóstico da doença grave insuspeitada. 

6.  Politicologia: o surgimento do terceiro candidato à eleição. 

7.  Sociologia: a identificação da outra. 

 

Argumentologia. A partir da Despertologia, o preparo pessoal para enfrentar os fatores 

complicadores abre o caminho para a vivência da condição da desperticidade por parte da conscin 

lúcida. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o complicador, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Extrapauta:  Comunicologia;  Neutro. 

2.  Fato  contrário:  Fatuística;  Neutro. 

3.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

4.  Gargalo  operacional:  Experimentologia;  Homeostático. 

5.  Megateste  conscienciológico:  Autopesquisologia;  Homeostático. 
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6.  Ruptura  do  equilíbrio:  Evoluciologia;  Neutro. 

7.  Surpreendência:  Conviviologia;  Neutro. 

 

NINGUÉM  VIVE  INTEIRAMENTE  LIVRE  DOS  FATORES  

COMPLICADORES  NESTA  DIMENSÃO,  SENDO  RELEVANTE 

PESQUISAR  O  ASSUNTO  E  ESTAR  PESSOALMENTE  PRE- 
PARADO  PARA  ENCARAR  O  INESPERADO  INDESEJÁVEL. 

 

Questionologia. Qual gênero de complicador consegue perturbar você? Isso ocorre ain-

da com frequência? 

 
Bibliografia  Específica: 
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C O M P R E E N S Ã O    D A    C O N S C I E N C I O L O G I A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A compreensão da Conscienciologia é o ato ou efeito de compreender os 

conceitos ou os princípios técnicos constitutivos do corpo de ideias avançadas da Ciência da 

Consciência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo compreensão deriva do idioma Latim, comprehensio, de compre-

hendere, “apoderar-se; apreender”. Surgiu no Século XV. O vocábulo consciência vem igual-

mente do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas, 

conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apa-

receu no Século XIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciên-

cia; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Entendimento da Conscienciologia. 2.  Conhecimento da Conscien-

ciologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas compreensão da Conscienciologia, minicompre-

ensão da Conscienciologia e megacompreensão da Conscienciologia são neologismos técnicos 

da Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Desconhecimento da Conscienciologia. 2.  Conscienciofobia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Compreensiologia. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade. 

 

Fatologia: a compreensão da Conscienciologia; a Terminologia da Conscienciologia;  

a Nomenclatura da Conscienciologia; o Tesauro da Conscienciologia; as obras da Conscienciolo-

gia; os cursos de Conscienciologia; o juízo heterocrítico da Conscienciologia; a segurança pes-

soal do conhecimento da Conscienciologia; o rigor e a precisão do conhecimento consciencioló-

gico; a apreensão das verpons conscienciológicas; as autopesquisas; o entendimento superficial 

do novato; o entendimento profundo da veterana; a intelecção do experimentador; o primeiro ano 

de assimilação dos conceitos conscienciológicos; a interpretação conscienciológica da vida cons-

ciencial; a teática pessoal; as convicções pessoais; as vivências pessoais; a casuística pessoal;  

a autenticidade pessoal; os fatos; as realidades; as neorrealidades; o testemunho dos sentidos so-

máticos; as refutações racionais; os debates públicos; as tertúlias; o papel do voluntário conscien-

ciológico; as certezas relativas razoáveis; a compreensão teática da recéxis; o entendimento da 

consecução da proéxis; o conhecimento da invéxis; a compreensão das bases da dupla evolutiva;  

o entendimento do tenepessismo; o paradigma consciencial; as Instituições Conscienciocêntricas 

(ICs); a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Parafatologia: o testemunho das parapercepções pessoais; o papel do Curso Intermissi-

vo (CI) pré-ressomático pessoal; os parafatos; as pararrealidades. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paraeducação. 

Interaciologia: a interação autoconhecimento-heteroconhecimento. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6213 

Holotecologia: a cognoteca; a ciencioteca; a logicoteca; a filosofoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Conscienciometrolo-

gia; a Experimentologia; a Orismologia; a Autopesquisologia; a Recexologia; a Fatuística; a Para-

fatuística; a Parapedagogiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla evolutiva de intermissivistas cognopolitas. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo; o epicon lúcido. 

 

Femininologia: a consciencióloga; a epicon lúcida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo 

sapiens semperaprendens; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens cosmopolita; o Homo sa-

piens cosmovisiologus; o Homo sapiens holothecarius; o Homo sapiens systemata. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minicompreensão da Conscienciologia = a do calouro assistindo o pri-

meiro curso da Instituição Conscienciocêntrica (IC); megacompreensão da Conscienciologia 

= a do professor veterano ou agente retrocognitor, homem ou mulher, da Instituição Consciencio-

cêntrica. 

 

Propostas. Sob a ótica da Experimentologia, a vivência-certeza pessoal pode ser supe-

rior à verdade-probabilidade científica. Se você consegue responder corretamente a 30 destas 50 

questões, você compreendeu, de modo suficiente, as propostas de autoconhecimento evolutivo da 

Conscienciologia: 

01.  AM.  Quem alcança a autoconscientização multidimensional? 

02.  Assediologia. Quantas conscins passam pela assedialidade interconsciencial? 

03.  CEE. Qual a função da Central Extrafísica de Energia? 

04.  Ciclo. Qual categoria de ciclo multiexistencial é melhor para você? 

05.  CL. Quem é Consciex Livre? 

06.  Clarividência. Qual o objetivo da clarividência facial no Acoplamentarium? 

07.  Colegiologia. Qual a finalidade do Colégio Invisível dos Serenões? 

08.  Consciencioterapia. Quais os princípios da Consciencioterapia? 

09.  Consener. Quem é consener? 

10.  Consréu. Quem é consréu? 

11.  Cosmoconscienciologia. Com quem você se comunica pelo conscienciês? 

12.  CPC. Como se estrutura o código pessoal de Cosmoética? 

13.  Desassim. Com quais recursos se faz a desassim? 

14.  Dessomatologia. Qual a significação evolutiva da terceira dessoma? 

15.  Dimener. Onde se localiza a dimener? 

16.  Entrevista. Com quem se deve marcar entrevista preliminar extrafísica? 

17.  Evoluciologia. Onde está o Orientador Evolutivo ou Evoluciólogo? 

18.  Extrafisicologia. Com quem acontece a catatonia extrafísica? 

19.  Holopensenologia. Como atua a pressão holopensênica? 

20.  Holorgasmos. Qual a razão lógica de se produzir holorgasmos? 

21.  Holossomatologia. Qual a significação da Holossomática? 

22.  Homeostaticologia. Como podemos manter a homeostasia holossomática? 

23.  Interlúdio. Qual o significado da Interlúdio para você? 

24.  Intermissiologia. Qual a ocorrência mais relevante na intermissão pré-ressomática? 

25.  Interprisiologia. Como se entra e como se sai da interprisão grupocármica? 
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26.  Intrafisicologia. Quem forma o casal incompleto na Socin? 

27.  Intrusão. Como ocorre a intrusão pensênica? 

28.  Invexologia. Qual a estrutura técnica da invéxis? 

29.  Iscagem. Quando alguém pode ser isca assistencial lúcida? 

30.  Macro-PK. Com quais meios se instala a macro-PK destrutiva? 

31.  Ofiexologia. Quantas ofiexes existem? 

32.  Pangrafia. Quais as características e objetivos da pangrafia? 

33.  Paracerebrologia. Onde se encontra o paracérebro? 

34.  Paracomatose. Qual a razão de alguém passar pela paracomatose? 

35.  Paradigma. Quais as bases do paradigma consciencial? 

36.  Parapatologia. Quando se manifesta o subcérebro abdominal? 

37.  Parapercepciologia. Quais sinais energéticos, anímicos e parapsíquicos você tem? 

38.  Paraprocedência. Você já tem ideia da própria paraprocedência? 

39.  Pensenologia. Quem produz pensenes cosmoéticos ou ortopensenes? 

40.  Policarmologia. Quem já vive dentro da policarmalidade? 

41.  Porão. Quem vive no porão consciencial? 

42.  Precognitarium. Qual o objetivo do Precognitarium? 

43.  Pré-kundalini. Onde funciona a pré-kundalini no sexossoma? 

44.  Primener. Qual a função da primener? 

45.  Princípio. Como se assenta o princípio da descrença? 

46.  Retrocognição. Qual a lógica do agente retrocognitor inato das consciências? 

47.  Serenologia. Quando alguém se torna Serenão ou o Homo sapiens serenissimus? 

48.  Seriexologia. Quando terminam as seriéxis da consciência? 

49.  Sexossomatologia. Qual a técnica e aplicação da aura peniana? 

50.  Transmigraciologia. Quem é consciex transmigrável? 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, com temas homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas 

especialidades, evidenciando relação estreita com a compreensão da Conscienciologia, indicados 

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

mens interessados: 

1.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia. 

2.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia. 

3.  Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia. 

4.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia. 

5.  Natureza  da  Conscienciologia:  Estilística. 

6.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia. 

7.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia. 

 

O  CRITICISMO  COSMOÉTICO,  O  DEBATE  RACIONAL 
E  A  REFUTAÇÃO,  OU  REFUTACIOLOGIA,  CONSTITUEM  

FORÇAS  VITAIS  INDISPENSÁVEIS  DA  CIÊNCIA  MADURA,  
NOTADAMENTE  QUANTO  AO  PARADIGMA  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Você é calouro ou veterano quanto aos conceitos conscienciológicos? 

No teste pessoal simples pela escala de avaliação de 1 a 5 quanto à compreensão da Consciencio-

logia, em qual nível você se coloca? 
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C O M P R E E N S I B I L I D A D E  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A compreensibilidade é a qualidade, condição ou nível da percuciência de 

quem compreende alguma realidade ou pararrealidade sobre a qual mantém pleno domínio inte-

lectual, ou satisfatório autodiscernimento, em determinado momento evolutivo. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo compreensibilidade vem do idioma Latim, comprehensibilitas, de 

comprehensibilis, e este de comprehendere, “apoderar-se de; tomar; agarrar; prender; tomar jun-

tamente; abranger; compreender”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Aptidão compreensiva. 2.  Agudez da percuciência. 3.  Caráter da 

compreensão. 4.  Sabedoria. 5.  Qualidade da autocompreensão. 6.  Qualidade do autentendi-

mento. 

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

são: autocompreensão; compreendido; compreendedor; compreendedora; compreensibilidade; 

compreensível; compreensivo; incompreendido; incompreensão; incompreensibilidade; mega-

compreensibilidade; minicompreensibilidade. 

Neologia. Os 2 vocábulos minicompreensibilidade e megacompreensibilidade são neo-

logismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Incompreensibilidade. 2.  Obscuridade. 3.  Ignorância. 4.  Inépcia da 

incompreensão. 5.  Qualidade do desentendimento. 6.  Subcerebralidade. 7.  Ignorantismo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – A auto-

compreensibilidade cura. 

Unidade. A unidade de medida da compreensibilidade é a serenidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade. 

 

Fatologia: a compreensibilidade; a evolução potencializada pela compreensibilidade;  

a pacificação decorrente da compreensibilidade; o perdão derivado da compreensibilidade; a saú-

de física e mental gerada pela compreensibilidade; a fraternidade vivida nascida da compreensibi-

lidade; os atributos conscienciais; os cons magnos; a compreensão das qualificações dos cons-

tructos; a amplitude do microuniverso da consciência; a tranquilidade íntima da compreensão;  

a intercompreensão; a hiperacuidade pessoal; o taquipsiquismo; a superdotação; a precocidade;  

a genialidade; a autovivência de acordo com os princípios evolutivos; a autocompreensão da vida 

intrafísica; a inteligência evolutiva (IE); a escala evolutiva das consciências. 

 

Parafatologia: o autoparapsiquismo mantido pela compreensibilidade; a autocompreen-

são da vida multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Neossinapsologia: as sinapses; as neossinapses. 

Filiologia: a epistemofilia. 

Holotecologia: a maturoteca; a cognoteca; a logicoteca; a intelectoteca. 
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Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Intraconscienciologia; a Autodiscernimento-

logia; a Cogniciologia; a Lucidologia; a Criteriologia; a Mentalsomatologia; a Mnemossomatolo-

gia; a Cosmognosia; a Autopesquisologia; a Definologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana, interassistencial, lúcida. 

 

Masculinologia: o compreendedor; o incompreendido; o pré-serenão vulgar; o tenepes-

sista; o projetor consciente; o inversor existencial; o reciclante; o epicon lúcido; o conscienció-

logo. 

 

Femininologia: a compreendedora; a incompreendida; a pré-serenona vulgar; a tenepes-

sista; a projetora consciente; a inversora existencial; a reciclante; a epicon lúcida; a conscienció-

loga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens comprehensivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minicompreensibilidade = a autocompreensão própria da consciênçula; 

megacompreensibilidade = a autocompreensão própria da Consciex Livre (CL). 

 

Taxologia. Segundo a Cosmovisiologia, a compreensibilidade apresenta raízes diversas 

fundamentando 3 categorias básicas, nesta ordem funcional: 

1.  Autocompreensibilidade: intraconsciencial, do comunicador. A condição de com-

preensão e apreensão das consciências variam ao infinito, conforme cada nível pessoal de evo-

lução. 

2.  Heterocompreensibilidade: de outrem; do interlocutor; extraconsciencial, quanto 

aos objetos. Há objetos mais óbvios e outros mais crípticos, de maior dificuldade de interpretação 

ou para se compreender. 

3.  Subcompreensibilidade: o ato de compreender apenas em parte, a causa da maioria 

dos malentendidos entre as pessoas. Aqui atua a compreensão superficial das consciências quanto 

às coisas. 

 

Antagonismo. A compreensibilidade é científica, racional e lógica dentro do universo da 

Experimentologia. A incompreensibilidade é anticientífica, irracional e ilógica dentro da área dos 

enigmas, obscuridades e mistérios da Mateologia. 

Compreendedor. Como esclarece a Conscienciometrologia, a compreensibilidade de-

pende, no mínimo, dos atributos do mentalsoma, do campo de visão do pesquisador e da instru-

mentalidade disponível do compreendedor ou compreendedora. 

 

Essência. Sob a ótica da Holomaturologia, a compreensibilidade é a essência das mani-

festações pensênicas das consciências e desponta multifacética na vida dia a dia, por exemplo, 

nestes 7 atos comuns, dispostos na ordem lógica: 

1.  Tares: a consecução da tarefa do esclarecimento na Interassistenciologia. 

2.  Pedagogia: a Didaxia do professor ou professora na Parapedagogiologia. 

3.  Fenomenologia: o aproveitamento do conteúdo do fenômeno parapsíquico na Para-

percepciologia. 

4.  Comunicação: a eficácia do trabalho do comunicólogo ou comunicóloga na Comuni-

cologia. 

5.  Informação: o nível de excelência do informe do jornalista na imprensa, em geral. 

6.  Estilística: a qualidade do texto do autor ou autora na Mentalsomatologia. 
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7.  Conscienciologia: o entendimento do corpus conscienciológico na Holomaturologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a compreensibilidade, indicados para a expansão das 

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

01.  Antissubumanidade:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

02.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Definitividade:  Holomaturologia;  Neutro. 

04.  Efusividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

05.  Interassedialidade:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

09.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

10.  Ultimidade:  Holofilosofia;  Homeostático. 

 

ANTES  DE  QUALQUER  AVALIAÇÃO  AUTOCONSCIENCIO- 
MÉTRICA,  O  PRIORITÁRIO  À  CONSCIN  LÚCIDA  É  IDEN-

TIFICAR,  COM  EXATIDÃO,  O  NÍVEL  DE  AUTOCOMPREEN- 
SIBILIDADE  OU  DA  PRÓPRIA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você é bom ou mau compreendedor (ou compreendedora)? No teste de 

avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você se enquadra quanto à compre-

ensibilidade? Este nível vem crescendo ultimamente? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 246. 

2.  Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80 
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 fil-

mografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.; 

6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação 
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Inter-

nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 200, 234, 241, 299, 319, 320, 477, 496 e 624. 

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 67, 76, 115, 162, 164, 425, 750 e 1.099. 

4.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional 
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 103. 

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 24, 203, 311, 325, 615  

e 937. 

6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 369, 401, 449, 518, 601, 615, 623, 657, 680, 688, 693, 715, 724 e 748. 

7.  Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional 
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 21 e 45. 
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C O M P R O M E T I M E N T O    A S S I S T E N C I A L  
( A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O comprometimento assistencial é o ato ou efeito de a consciência, intra ou 

extrafísica, responsabilizar-se por assistir as demais consciências de maneira lúcida quanto às res-

ponsabilidades pessoais, potencializando a própria evolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo comprometer deriva do idioma Latim, compromittere, “obrigar 

através de compromisso; dar como garantia’’. Surgiu no Século XIV. O vocábulo assistência pro-

cede do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio 

presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; compare-

cer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Apareceu 

no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Compromisso interassistencial. 2.  Responsabilidade assistencial.  

3.  Comprometimento evolutivo. 4.  Acordo assistencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas comprometimento assistencial, comprometimento 

assistencial básico e comprometimento assistencial avançado são neologismos técnicos da Assis-

tenciologia. 

Antonimologia: 1.  Descomprometimento quanto à assistencialidade. 2.  Estagnação an-

tiassistencial. 3.  Descompromisso com a assistência. 4.  Meia força assistencial. 

Estrangeirismologia: o compromising assistencial; a assistance d’engagement; o go 

hard or go home assistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autempenho evolu-

tivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal assistencial; o holopensene pessoal das reciclagens 

intraconscienciais; o holopensene da interassistencialidade; o holopensene da Evoluciologia; o ho-

lopensene tarístico; os proexopensenes; a proexopensenidade; o holopensene das ideias inatas do 

Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 

 

Fatologia: o comprometimento assistencial; a interassistencialidade; o momento certo de 

assistir; a programação existencial; o completismo existencial; a desmistificação da assistência;  

a admissão do próprio poder consciencial; a autaceitação assistencial; a determinação construtiva; 

a inversão existencial; as reciclagens intraconscienciais; a reciclagem existencial; a empatia pes-

soal; a gestação consciencial; a qualificação assistencial; a assistência madura; a flexibilidade as-

sistencial; o egocídio cosmoético; a mudança de patamar evolutivo; a valorização dos trafores 

pessoais nas relações assistenciais; o megafoco na programação existencial; a tarefa da consola-

ção (tacon); a tarefa do esclarecimento (tares); a assistência sem retorno; as prioridades da interas-

sistencialidade; a assistência egocármica; a assistência grupocármica; a assistência policármica; 

as escolhas evolutivas em cima do lance; a prontidão assistencial; a preparação para melhor assis-

tir; a conscin minipeça consciente do Maximecanismo Interassistencial; a vida humana na Terra 

enquanto oportunidade assistencial. 

 

Parafatologia: a vivência do estado vibracional (EV) profilático; a projeção consciente 

enquanto ferramenta evolutiva; o autenfrentamento consciencial; a afinização com a equipex de 

amparadores de função; a paravisitação a Cursos Intermissivos; a condição de conscin-cobaia 

multidimensional; os paraacertos no período intermissivo; o Curso Intermissivo pré-ressomático 

enquanto direcionador da tarefa assistencial; as retrocognições enquanto ferramenta assistencial; 
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o parapsiquismo potencializador assistencial; a sinalética energética e parapsíquica pessoal com-

provando a assistência efetivada; a tenepes; a interação multidimensional; os teatros assistenciais 

multidimensionais; o autencapsulamento; o destemor em relação à multidimensionalidade; a ecto-

plasmia potencializando a assistência; o projetor consciente participando da equipex na assistên-

cia à segunda dessoma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocomprometimento-heterocomprometimento; o siner-

gismo prestar assistência–ser assistido; o sinergismo timing do assistente–timing do assistido. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de ninguém  

evoluir sozinho; o princípio da descrença (PD); o princípio da inevitabilidade da interassisten-

cialidade na evolução consciencial; o princípio evolutivo de ser sempre tempo de assistir aos de-

mais. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o comprometimento 

assistencial; o código grupal de Cosmoética (CGC) servindo como termômetro assistencial. 

Teoriologia: a teoria do menos doente assistir ao mais doente; a teoria do completismo 

consciencial proexológico; a teoria de servir de senha para colegas do Curso Intermissivo; a teo-

ria das reciclagens interassistenciais; a importância do 1% de teoria e 99% de prática. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do estado vibracional; 

a técnica do autexemplarismo; a técnica da exteriorização das energias; a técnica da imobilidade 

física vígil (IFV); a técnica do autenfrentamento; a técnica da tenepes; a técnica do autesforço no 

domínio bioenergético; a técnica de nenhum dia sem linha; a técnica da invéxis; a técnica da re-

céxis. 

Voluntariologia: o voluntário exemplarista; o voluntário epicentro consciencial; o vo-

luntário da Conscienciologia na condição interassistencial; o voluntário abridor de caminhos;  

o voluntário compromissado com o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das dinâmicas parapsíquicas; o la-

boratório da docência conscienciológica; o laboratório conscienciológico da imobilidade física 

vígil; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da te-

nepes; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Proéxis;  

o Colégio Invisível da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito do avanço assistencial; o efeito nocivo da repressão assediadora;  

o efeito da desrepressão desassediadora; o efeito da mudança de patamar; o efeito do exempla-

rismo cosmoético; o efeito do acoplamento energético com o amparador de função; o efeito 

Hulk; o efeito de seguir insigths; o efeito do exemplarismo pessoal servindo de chave para os as-

sistidos; o efeito dos resgates extrafísicos; o efeito de “sair de cima do muro”. 

Neossinapsologia: os bagulhos autopensênicos atravancando a dinâmica geradora de 

neossinapses; a substituição das retrossinapses trafaristas por neossinapses traforistas; o para-

digma religioso presente na holomemória pessoal inibindo neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo jejunice-veteranice; o ciclo assistente-assistido; o ciclo vontade-in-

tenção-decisão-determinação; o ciclo sementeira-colheita; o ciclo tacon-tares. 

Enumerologia: o catalisador evolutivo; o abridor de caminho; o autassistido; o hete-

rassistente; o exemplarista; o amparador multidimensional; o completista. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio assistente-assistido; o bi-

nômio discernimento-afetividade; o binômio percepção-parapercepção. 

Interaciologia: a interação patológica consolação-interprisão; a interação homeostáti-

ca esclarecimento–liberdade consciencial; a interação amparador extrafísico–assistente; a inte-

ração intencionalidade-assistencialidade. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo tacon-tares; o crescendo preparação-concreti-

zação; o crescendo artigo-verbete; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo autassistência-hete-

rassistência. 
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Trinomiologia: o trinômio amparador extrafísico–assistente humano–assistido; o trinô-

mio autopesquisa-qualificação-autoconfiança. 

Polinomiologia: o polinômio preparação-revisão-comunicação-assistência; o polinômio 

vontade-intenção-decisão-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo assistente / assistido; o antagonismo apego / desape-

go; o antagonismo fazer média / sinceridade assistencial; o antagonismo guru / amparador;  

o antagonismo contorno / autenfrentamento; o antagonismo força presencial / ausência energéti-

ca; o antagonismo comprazimemto / desprazimento. 

Paradoxologia: o paradoxo de o saldo autevolutivo ser fundamentado no saldo evoluti-

vo dos assistidos; o paradoxo de o foco no amparo levar ao foco no assédio; o paradoxo de os 

atos comunicarem mais se comparados a mil palavras; o paradoxo de o assistente ser o primeiro 

assistido. 

Politicologia: a democracia; a discernimentocracia; a meritocracia; a culturocracia;  

a conscienciocracia; a proexocracia; a assistenciocracia. 

Legislogia: as leis da Cosmoeticologia dirigindo ações conscienciais; a lei do maior es-

forço aplicada ao autodomínio bioenergético. 

Filiologia: a conviviofilia; a cosmopensenofilia; a comunicofilia; a sociofilia; a liberofi-

lia; a proexofilia; a intermissiofilia. 

Fobiologia: a clarividenciofobia; a criticofobia; a neofobia; a comunicofobia; a autoex-

posiciofobia; a autopesquisofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da autovitimização; a remissão da síndrome 

da mediocrização; a síndrome da apriorismose; a síndrome da interiorose; a síndrome de nar-

ciso. 

Mitologia: o mito de precisar ser veterano para fazer assistência. 

Holotecologia: a grafopensenoteca; a ortopensenoteca; a patopensenoteca; a assistencio-

teca; a cognoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a convivioteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Assistenciologia; a Holopensenologia; a Desassediologia; a Au-

tocogniciologia; a Evoluciologia; a Proexologia; a Interassistenciologia; a Autocoerenciologia;  

a Conviviologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o epicon lúcido;  

a conscin maxifraterna; o amparador de função. 

 

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

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

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

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

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

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbe-

tólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

gregarius; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens publica-

tor; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens desopressor; o Ho-  

mo sapiens holopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: comprometimento assistencial básico = a responsabilidade por assistir 

através da tarefa da consolação; comprometimento assistencial avançado = a responsabilidade por 

assistir através da tarefa do esclarecimento. 

 

Culturologia: a cultura da assistencialidade cosmoética; a cultura das reciclagens in-

terpessoais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o comprometimento assistencial, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acolhimento  assistencial  extrafísico:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Desrepressão  docente:  Parapedagogia;  Homeostático. 

06.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Pré-perdão  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Tempo  assistencial:  Interassistenciologia;  Neutro. 

 

O  COMPROMETIMENTO  ASSISTENCIAL,  EFETIVADO  COM  

DISCERNIMENTO  E  LUCIDEZ  PELAS  CONSCIÊNCIAS,  PRO-
MOVE  RECONCILIAÇÕES,  REESTABELECE  VÍNCULOS  SA-

DIOS  E  POTENCIALIZA  A  EVOLUÇÃO  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica o próprio grau de comprometimento 

assistencial? Prioriza a interassistência cotidianamente? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  A Corrente do Bem. Título Original: Pay it Forward. País: EUA. Data: 2000. Duração: 124 min. Gê-

nero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; Inglês; & Espanhol (em 

DVD). Direção: Mimi Leder. Elenco: Alexandra Kotcheff; Angie Dickinson; David Ramsey; Gary Werntz; Haley Joel 
Osment; Kevin Spacey; Helen Hunt; James Caviezel; Jay Mohr; Jim Caviezel; Jon Bon Jovi; Liza Sneyder; Marc Donato; 

Kathleen Wilhoite; Tina Lifford; Bradley White; Jeannetta Arnette; & Shawn Pyfrom. Produção: Steven Reuther; Peter 

Abrams; & Robert L. Levy. Produção Executiva: Mary McLaglen; & Jonathan Treisman. Desenho de Produção: Leslie 
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Dilley. Roteiro: Catherine Ryan Hyde; & Leslie Dixon. Fotografia: Oliver Stapleton. Música: Thomas Newman. Figu-

rino: Renee Erlich Kalfus. Edição: David Rosenbloom. Estúdio & Distribuidora: Warner Home. Sinopse: Eugene Si-
monet, professor de Estudos Sociais, desafia os alunos a terem ideia capaz de mudar o mundo. O aluno Trevor McKinney, 

cria o jogo Pay it Forward: para cada favor recebido, se repasse a mais 3 pessoas. O jogo começa a funcionar benefician-

do inclusive a mãe, o professor e tomando maiores proporções. 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Frankl, Viktor Emil; Em Busca de Sentido: Um Psicólogo no Campo de Concentração (Trotzdem Ja Zum 

Leben Sagen); pref. à edição norte-americana Gordon Allport; revisora Helga H. Reinhold; trad. Walter Schlupp; & 

Carlos Aveline; 184 p.; 3 caps.; 4 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 31 notas; 91 refs.; 2 webgrafias; 21 x 14 cm; 
br.; 31ª Ed. rev.; Editora Sinodal; São Leopoldo, RS; & Editora Vozes; Petrópolis, RJ; 2008; páginas 13 a 116. 

 

G. L. W. 
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C O M P R O M I S S O    DU P L O C Á R M I C O  
( D U P L O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O compromisso duplocármico é o acordo, pacto ou combinação, assumido 

entre duas consciências na intermissão, objetivando a maturidade da dupla evolutiva, quando na 

intrafisicalidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo compromisso vem do idioma Latim, compromissum, radical de 

compromissus, particípio passado de compromittere, “comprometer”. Apareceu no Século XIV. 

O vocábulo duplo provém do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Surgiu no Século XVII.  

A palavra carma procede do idioma Inglês, karma, e esta do idioma Sânscrito, karma-n, “ação; 

efeito; fato”. Apareceu também no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Comprometimento duplocármico. 2.  Contrato duplista. 3.  Respon-

sabilidade duplocármica. 4.  Acordo assumido de dupla evolutiva. 5.  Pacto duplista. 6.  Paradever 

duplocármico. 7.  Apalavramento duplocármico. 

Neologia. As 3 expressões compostas compromisso duplocármico, compromisso duplo-

cármico exitoso e compromisso duplocármico frustro são especialidades técnicas da Duplocarmo-

logia. 

Antonimologia: 1.  Descompromisso duplocármico. 2.  Compromisso desviante. 3.  Que-

bra de acordo duplista. 4.  Comprometimento antiproéxis. 5.  Compromisso de casal incompleto. 

6.  Compromisso conjugal comum. 7.  Comprometimento não ideal. 

Estrangeirismologia: a affinité harmoniosa; o encounter agendado no intermissivo;  

o engagement consolidado na dimensão intrafísica; a máxima union is strength. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à consecução eficaz do paradever. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: − Duplocarmolo-

gia: miniassistência diária. 

Coloquiologia: – Quando 1 não quer, 2 não brigam; em briga de marido e mulher, não 

se mete a colher; a química do casal. 

Citaciologia: – Talvez a certeza seja segredo das longas fidelidades (Honoré de Balzac, 

1799–1850). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência lúcida; o holopensene da Con-

viviologia Saudável; o holopensene do diálogo sincronizado; o holopensene da assistência multi-

dimensional; o holopensene das duplas estacionárias; o holopensene contrastante; o holopensene 

do agente de sustentação do casal; os conviviopensenes; a conviviopensenidade da dupla evoluti-

va; o materpensene da dupla evolutiva. 

 

Fatologia: a recuperação de cons, na tenra idade, das responsabilidades intermissivas;  

o oaristo indicando trato fraterno; as 3 posturas essenciais para a Conviviologia Sadia: adaptação, 

compatibilidade e compromisso; o vínculo matrimonial objetivando saldar os débitos grupocármi-

cos; o compromisso de ambos com a interassistência; a predisposição em aceitar o comportamen-

to diferenciado do duplista; a união de esforços indispensáveis no autodomínio da Conviviologia; 

a busca incansável para encontrar o grupo evolutivo; o enfrentamento conjunto das pressões do 

grupocarma; o compromisso autovivenciado com foco na proéxis; os interesses comuns; as evi-

dências de múltiplas afinidades; o apoio pró-ascensão profissional do duplista; a aplicação da ta-

res como maior fonte assistencial; o pré-perdão minimizando a incompreensão dos fatos; o pre-

conceito e rejeição social contra a vida conjunta de duas pessoas sem casamento convencional;  
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o duplismo exitoso firmando a amizade raríssima; o trabalho da dupla com foco no exemplarismo 

e compreensão; o jubileu de ouro com atividades lúcidas; os insights indicando as conscins a se-

rem assistidas; a união estável com base em fatos; o mutismo postergador da solução de conflito;  

a opção monogâmica madura e sincera do casal propiciando segurança recíproca. 

 

Parafatologia: o compromisso duplocármico; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a recuperação de cons auxiliando a assistência grupocármica; o paravínculo reagru-

pando os afins para cumprimento da proéxis; a união duplocármica liberando a interprisão do gru-

pocarma; as retrocognições conjuntas; a recuperação de cons indicando o trabalho assistencial 

através da tenepes; a sinalética energética e parapsíquica pessoal reforçando a sincronicidade nu-

mérica para compreender o teatro existencial; a higienização energética diária no ambiente de tra-

balho; a alforria explicitada, escrita e concedida às consciexes interprisioneiras do âmbito das re-

trovidas do casal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoproposição-autodeterminação; o sinergismo mega-

foco-proéxis; o sinergismo da dupla evoluída exitosa; o sinergismo da dupla de reciclantes;  

o sinergismo pensênico dos duplistas proporcionando o sinergismo com os amparadores de fun-

ção; o sinergismo autoposicionamento-realização; o sinergismo dos acertos na busca do grupo 

evolutivo; o sinergismo dos autesforços beneficiando as consciências afins. 

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

megafoco na perseverança; o princípio parapsíquico de recuperação de cons sobre o duplismo;  

o princípio da interassistencialidade vivenciado a 2. 

Codigologia: o código duplista de Cosmoética (CDC); o código da megafraternidade. 

Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria dos estágios das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da Duplologia; a técnica do diálogo-desinibição (DD); a técnica 

da obviedade evolutiva; a técnica do conscienciograma autaplicada pela dupla. 

Voluntariologia: o voluntariado da dupla evolutiva nas Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs); o voluntariado interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório 

conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico das retrocognições; 

o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da Autocons-

cienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório consci-

enciológico radical da Heurística (Serenarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; 

o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Invexologia. 

Efeitologia: o efeito da paciência reverberando no autodiscernimento; o efeito pontual 

da convivialidade sadia; a autopredisposição assistencial contra os efeitos das banalidades e fri-

volidades no diálogo; o efeito danoso do temperamento cíclico na interrelação duplocármica. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses relativas à recuperação de cons; a busca 

de neossinapses interassistenciais; a obtenção de neossinapses a partir das neoexperiências as-

sistenciais; as retrossinapses. 

Ciclologia: o ciclo natural da vida a 2; o ciclo reencontro (da dupla)-produção (ges-

cons)-separação (dessoma); o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo evolutivo duplocár-

mico; o ciclo emocionalidade-racionalidade. 

Enumerologia: o duplismo compromissado com o paradever; o duplismo superando as  

imaturidades em comum; o duplismo atento ao megafoco prioritário; o duplismo centrado na pro-

éxis; o duplismo energeticamente sustentável; o duplismo alimentando o fluxo interassistencial;  

o duplismo entrosado ao grupo evolutivo. O autodiscernimento; o exemplarismo; a compreensão; 

a empatia; a afetividade; o respeito; a concessão. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância aplicado na convivência a 2; o binô-

mio dupla evolutiva–antimaternidade sadia. 
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Interaciologia: a interação conscin-duplocarma; a interação yin-yang; a interação EI- 

-EC-EV; a interação (dupla) assistente-assistido; a presença da interação amor-amizade; a inte-

ração afinidades-sincronicidades; a interação zona de conforto-incompléxis. 

Crescendologia: o crescendo gestação humana–gestação consciencial; o crescendo 

convivência assistencial taconista–convivência assistencial tarística–convivência assistencial 

gesconológica; o crescendo miniconquista-maxiconquistas; o crescendo empatia-intercompreen-

são-anticonflitividade-megafraternidade; o crescendo reconhecimento energético–afinização ho-

lopensênica–convivência interassistencial. 

Trinomiologia: o trinômio irretorquível identificar-reconhecer-acolher. 

Polinomiologia: o polinômio (acuidade paraperceptiva) adcons-cons-extracons-neocons 

advindos do entrosamento duplista. 

Antagonismologia: o antagonismo compromisso idealizado / pacto real; o antagonismo 

tradição / renovação; o antagonismo amor platônico / amor teático; o antagonismo enlace tradi-

cional / união não formalizada; o antagonismo gestação humana (gessom) / gestação conscienci-

al (gescon); o antagonismo compromisso desviante / responsabilidade assertiva. 

Paradoxologia: o paradoxo de a dupla evolutiva promissora de conscienciólogos des-

gastar-se com separação litigiosa. 

Politicologia: a conviviocracia; a autenticocracia; a lucidocracia vivenciada na relação 

a 2; a assistenciocracia evolutiva; a autodiscernimentocracia; a evoluciocracia manifesta na inte-

rassistencialidade; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: as leis da Intermissiologia; a compreensão das leis evolutivas no Curso In-

termissivo (CI) pré-ressomático; a lei da afinidade interconsciencial; a lei do maior esforço na 

construção do duplismo evolutivo. 

Filiologia: a assistenciofilia; a duplofilia; a evoluciofilia a 2; a neofilia conjunta. 

Fobiologia: a evitação da decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da vontade débil; a síndrome de Gabriela; a síndrome do 

perfeccionismo; a síndrome da abstinência do poder. 

Maniologia: a evitação das manias pessoais na convivência a 2. 

Mitologia: o megamito das almas gêmeas. 

Holotecologia: a convivioteca; a duploteca; a comunicoteca; a pacificoteca; a assisten-

cioteca; a gregarioteca; a socioteca. 

Interdisciplinologia: a Duplocarmologia; a Vinculologia; a Homeostaticologia; a Con-

viviologia; a Pensenologia; a Coerenciologia; a Holomaturologia; a Recexologia; a Invexologia;  

a Evoluciologia; a Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intermissivista; a isca humana lúcida; o ser pré-desperto; o ser in-

terassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin reciclante; a conscin inversora. 

 

Masculinologia: o duplista; o pré-serenão; o intermissivista; o amparador intrafísico;  

o comunicólogo; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o exemplarista; o homem afetuoso;  

o reciclante existencial; o inversor existencial; o evoluciente; o parceiro evolutivo; o voluntário;  

o confidente confiável; o conviviólogo; o colega intermissivista ressomado; o parapercepciologis-

ta; o tenepessista. 

 

Femininologia: a duplista; a pré-serenona; a intermissivista; a amparadora intrafísica;  

a comunicóloga; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a exemplarista; a mulher afetuosa;  

a reciclante existencial; a inversora existencial; a evoluciente; a parceira evolutiva; a voluntária;  

a confidente confiável; a convivióloga; a colega intermissivista ressomada; a parapercepciologis-

ta; a tenepessista. 
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Hominologia: o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens duplologus; o Homo sapiens 

intermissivus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens tenepessis-

ta; o Homo sapiens projectus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo 

sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: compromisso duplocármico exitoso = o convívio fraterno e a união de 

esforços potencializando a maturidade duplista; compromisso duplocármico frustro = o convívio 

antifraterno não permitindo a interação de esforços entre os duplistas. 

 

Culturologia: a cultura do matrimônio; a cultura do tradicionalismo; a cultura da pre-

servação da herança familiar; a cultura da troca de sobrenomes; a cultura da Duplologia Poli-

cármica; a cultura de delegar ao pretendente a responsabilidade de protetor. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Duplologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 com-

portamentos passíveis de serem encontrados no casal convencional imaturo e na dupla evolutiva: 

 

Tabela  –  Confronto  Casal  Convencional  Imaturo  /  Dupla  Evolutiva 

 

N
os

 Casal  Convencional  Imaturo Dupla  Evolutiva 

01. Alienação televisística Autoconscientização pesquisística 

02. Bodas de ouro Jubileu evolutivo 

03. Ciúmes Interconfiança 

04. Coexistência taconista Sinergismo tarístico 

05. Competição Intercompreensão 

06. Egocentrismo Altruísmo 

07. Fantasia do príncipe encantado  Empatia realística 

08. Foco na procriação Díptico evolutivo 

09. Individualismo Compartilhamento 

10. Leviandade Cosmoética 

11. Padrões afetivos pré-estabelecidos Inteligência afetiva 

12. Romantismo psicossomático  Afetividade madura 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o compromisso duplocármico, indicados para a expansão 

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

01.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

04.  Díptico  evolutivo:  Duplologia;  Neutro. 

05.  Dupla  contraposta:  Duplologia;  Neutro. 

06.  Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 
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07.  Duplocarma:  Duplocarmologia;  Homeostático. 

08.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Oaristo:  Coloquiologia;  Neutro. 

10.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

11.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

12.  Pentatlo  duplista:  Duplologia;  Homeostático. 

 

O  BINÔMIO  ADMIRAÇÃO-DISCORDÂNCIA,  APLICADO  COM  

AUTODISCERNIMENTO,  É  REQUISITO  INDISPENSÁVEL  PA-
RA  A  MANUTENÇÃO  DO  COMPROMISSO  DUPLOCÁRMICO,  
RUMO  AO  COMPLETISMO  EXISTENCIAL  DA  MAXIPROÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a possibilidade de o duplismo atual ser 

originado de pacto cosmoético extrafísico? Está empenhado em vivenciar tal compromisso duplo-

cármico? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Ally, Elizabeth Zamerul; Juntos porém Livres: Harmonizando Amor e Individualidade; revisores Walter 
Veríssimo; & Maurício Netto; X + 184 p.; 13 caps.; 8 enus.; 2 gráfs.; 7 ilus.; 1 microbiografia; 25 refs.; 21 x 14 cm; br.; 

Editora Rocco; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 1 a 184. 

2.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Marina 
Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões 

e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;  

5 websites; 1 posf.; 20 infografias; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-
cional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 125 a 140 e 189 a 203. 

3.  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 autenti-
cidade 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 158 a 163. 
4.  Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; glos. 

155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; pági-
nas 68 a 70. 

5.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; revisor Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails; 

103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 123 questionamentos; 2 websites; 14 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-
nal de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 62 a 73. 

6.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 

caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi-
crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-

fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 
983 a 1.010. 

7.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 208 p.; 40 caps.; 20  

E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 17 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Interna-
cional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 8 a 168. 

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 716 a 733. 
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C O M P R O M I S S O    M I D I Á T I C O    AS S I S T E N C I A L  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O compromisso midiático assistencial é o ato ou efeito de a conscin, ho-

mem ou mulher, assumir posicionamento pessoal visando transmitir informações úteis por meio 

da mídia, priorizando temas assistenciais, esclarecedores ou educativos ao público em geral. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo compromisso deriva do idioma Latim, compromissum, de compro-

mittere, “comprometer”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo midiático deriva provavelmente 

do idioma Francês, médiatique, “que diz respeito à mídia; que produz bom efeito nas mídias, es-

pecialmente na televisão”. A palavra mídia apareceu em 1960. O termo assistência provém igual-

mete 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.  Comprometimento midiático cosmoético. 2.  Posicionamento midiá-

tico assistencial.  3. Disponibilidade midiática assistencial. 

Neologia. As 4 expressões compostas compromisso midiático asssistencial, compromis-

so midiático asssistencial primário, compromisso midiático asssistencial intermediário e compro-

misso midiático assistencial avançado são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Descompromisso informativo. 2.  Antiassistencialidade informativa. 

3.  Empenho na transmissão de informação fútil. 4.  Alarde; manipulação da informação; sensa-

cionalismo. 5.  Empenho tarístico. 

Estrangeirismologia: o release; o press kit da assessoria de imprensa; o check-list das 

atividades de divulgação; o follow-up para acompanhamento das mídias; o workshop de mídias  

e o media training para docentes de Conscienciologia; o feedback sobre a entrevista; o case; o pa-

per; o timeline; o know-how; o in-off; o marketing; o merchandising; os insights; o strong profile 

comunicativo; o rapport com amparadores de função. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à tares midiática. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Façamos 

mídia tarística. Esclarecimento: acerto policármico. Informação: liberdade imprescindível. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões populares relacionadas aos desafios do compromisso da 

conscin tarística midiática: entrar na chapa quente; não fugir da raia ou das câmeras; dar a cara 

a tapa. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema:– Não há nada mais necessário para pro-

mover os avanços dos assuntos filosóficos do que a comunicação dos mesmos (Henry Oldenburg, 

1619–1677). 

Filosofia: a Holofilosofia Tarística. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal de divulgação de assuntos assistenciais; os sumo-

pensenes; a sumopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os grafopensenes; a grafopen-

senidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os 

grupopensenes; a grupopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; o pensene intencional 

de transformar o assunto em pauta; o abertismo pensênico para aproveitar insights de novos as-

suntos e cases para mídias; o pensene assertivo na divulgação dos temas; a habilidade pensênica 

de resumir o conteúdo prioritário; a manutenção da higidez pensênica mesmo sem afinidade com 

o entrevistador; a higidez pensênica para responder à pergunta malintencionada; a habilidade em 

abordar temáticas patológicas mantendo foco pensênico nos trafores; o contraponto entre pato-
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pensenes e pensenes sadios; a equalização pensênica dos conteúdos informativos; o holopensene 

pessoal da comunicabilidade ampla; o holopensene pessoal da tares; a qualificação do holopense-

ne do programa proveniente das entrevistas continuadas, levando ao upgrade de toda a equipe. 

 

Fatologia: o compromisso midiático assistencial; o aproveitamento das oportunidades de 

prestar esclarecimento nos veículos de comunicação; a responsabilidade em transmitir informa-

ções de ponta e assistenciais; a atenção aos temas em destaque na mídia para esclarecer a visão 

multidimensional; o auto e heterenfrentamento para falar em público; a eliminação da inseguran-

ça pessoal em prol da assistência; a disponibilidade para atender a imprensa, dar entrevistas, pas-

sar recado; a sociabilidade e o jogo de cintura no trato com jornalistas; a afinidade com o grupo-

carma de comunicadores; o meio de campo entre veículo de imprensa e professores entrevistados;  

o trabalho de bastidores do assessor de imprensa; o empreendedorismo no desenvolvimento de 

ações de divulgação; as sincronicidades advindas do trabalho profissional, voluntário e familiar li-

gado ao repasse de informações; o zelo na linguagem acessível ao público-alvo; a criatividade 

jornalística em aproveitar temas do cotidiano da Socin para inserir a abordagem conscienciológi-

ca; a assertividade da mídia curta; o uso do mentalsoma selecionando a abordagem mais esclare-

cedora; a associação de ideias priorizando ganchos com temas mais assistenciais; o taquipsiquis-

mo para responder o prioritário; a manutenção do foco na assistência, no público e na pergunta do 

jornalista versus a preocupação egoica consigo mesmo(a); a hiperacuidade para fazer o entreli-

nhamento das ideias; a clareza comunicativa facilitando a compreensão da ideia repassada; as ha-

bilidades técnico-científicas de expor as verpons; a habilidade assistencial em abordar aspectos 

patológicos, ressaltando pontos saudáveis sobre o tema; os contrafluxos causados pela falta de 

atenção, atrasos e improvisos; a acuidade em saber por quais mídias o público acessou a informa-

ção; a observação da postura do entrevistado, do perfil do apresentador e do programa, do gesto 

do ator, do estilo do autor, do melhor ângulo para a foto ou filmagem; a heterocrítica sobre o con-

teúdo divulgado; a atenção à real intenção por trás da notícia; a sinceridade e serenidade ao infor-

mar às mídias obtidas, evitando deslumbramentos; o objetivo direcionado a acessar o público ca-

rente a determinada informação; o controle emocional ao passar a informação, sem acréscimos ou 

exageros; a persistência e o detalhismo em realizar as diversas etapas de divulgação; o continuís-

mo na divulgação da agenda, semana a semana; a liderança assistencial nas atividades da assesso-

ria de comunicação. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático, antes, durante ou 

após o contato com veículos de comunicação; o uso do laringochacra nos contatos com a impren-

sa; a sinalética bioenergética e parapsíquica pessoal confirmando a assertividade da abordagem;  

a parapercepção dos bastidores multidimensionais nas atividades de comunicação; a mobilização 

básica de energias (MBE) durante as visitas aos veículos de imprensa; os acidentes de percurso 

derivados do apedeutismo bioenergético e parapsíquico do jornalismo da Socin; a desassimilação 

energética dos ambientes midiáticos; a força presencial fazendo rapport com o público leitor, ou-

vinte, telespectador ou internauta; a confiança íntima de estar atuando ombro a ombro com ampa-

radores extrafísicos; as parassincronicidades ocorridas nas inúmeras etapas de divulgação; a intui-

ção de estar assistindo público de conscins e consciexes (paraplateia); a parapercepção de o escla-

recimento ser oportuno ao entrevistador; os insights e conexão com o paravoluntariado, possíveis  

jornalistas dessomados, auxiliando extrafisicamente em funções similares às especialidades de-

sempenhadas na intrafisicalidade; a sustentabilidade energética diante dos contrafluxos até a vei-

culação da matéria. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo holopensene midiático–holopensene pessoal; o sinergis-

mo assessor-assessorado; o sinergismo entrevistador–entrevistado–equipe midiática; o sinergis-

mo pró-comunicativo coronochacra-laringochacra; a sinergia grupal com poder de alavancar ou 
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estagnar as divulgações; o sinergismo da comunicação interna refletindo na comunicação exter-

na; a comunicação conscienciológica institucional sinergística. 

Principiologia: o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da descrença 

(PD) norteando a informação; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) para participar de mí-

dias; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da prioridade compulsória diante 

da demanda midiática assistencial; o princípio da empatia evolutiva aproximando emissor e re-

ceptor; os segmentos sociais e parassociais interessados nos princípios da Conscienciologia;  

o princípio cosmoético de não manipular a informação; o princípio da racionalidade abrindo 

portas para a propagação do conhecimento. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do voluntário comunicador; o có-

digo grupal de Cosmoética (CGC) da Área de Comunicação das Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs); o código de ética dos jornalistas; os códigos internacionais de comunicação; a atenção 

aos códigos de conduta nas redes sociais. 

Teoriologia: a teoria da conta-corrente grupocármica; as teorias da informação; a teo-

ria da personalidade autoconsciente; a teoria e a prática da interassistencialidade. 

Tecnologia: a técnica da sondagem do holopensene midiático atual da Socin; as técni-

cas da elaboração da pauta, do release, da nota, do artigo de jornal e do artigo de revista; as 

técnicas do uso da linguagem de divulgação científica, jornalística, dialógica, interativa, indis-

pensáveis para acessar o público leigo; as técnicas da mídia radiofônica, televisiva, jornalística, 

da mídia online, das mídias sociais; a técnica de expandir energias assistenciais formando  

o campo midiático assistencial; a paratécnica de acoplar com a equipex. 

Voluntariologia: o voluntariado na assessoria de comunicação das ICs enquanto exer-

cício de interassistência. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o la-

boratório conscienciológico da Proexologia. 

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

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

légio Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da 

Paradiplomacia. 

Efeitologia: o efeito da minipeça informativa no maximecanismo assistencial; o efeito  

universalista da informação ao atravessar fronteiras intra e extrafísicas; o efeito halo da matéria 

publicada motivar novos escritores; o efeito das mudanças geradas no público assistido; o efeito 

cármico da autopesquisa assistir o grupo relacionado ao tema escolhido; o efeito da mídia espe-

cializada acessar o público alvo; o efeito patológico da perda de oportunidade midiática; o efeito 

policármico da tares midiática. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradoras de neotemáticas informativas; a omnifer-

mentação de neossinapses conteudistas assistenciais; a criação de neossinapses próprias das 

deslavagens subcerebrais; as neossinapses oriundas do autenfrentamento na comunicabilidade;  

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

sinapses criadas a partir do acesso às verpons; as retrossinapses recicladas a partir das neover-

pons; as parassinapses acessadas pela cosmovisão. 

Ciclologia: o ciclo plano de mídia–checklist–contato com imprensa–divulgação; o ciclo 

veiculação da matéria–divulgação dos resultados–arquivo estatístico das mídias; o ciclo chega-

da de alunos–acolhimento–tares; o ciclo abertismo-esclarecimento-reciclagem; o ciclo sadio da 

comunicação coronochacra-frontochacra-laringochacra; os ciclos de palestras conscienciológi-

cas; o ciclo escrita da autopesquisa–publicação do artigo–autoria de curso–publicação do livro. 

Enumerologia: a conscin midiática assessora de comunicação; a conscin midiática edi-

tora; a conscin midiática colunista; a conscin midiática publicitária; a conscin midiática relações 

públicas; a conscin midiática apresentadora de programa; a conscin midiática cinegrafista. 

Binomiologia: o binômio entrevistador-entrevistado; o binômio emissor-receptor; o bi-

nômio autor-leitor; o binômio apresentador-telespectador; o binômio locutor-ouvinte; o binômio  

editor-leitor; o binômio comunicador-internauta; o binômio exposição da autopesquisa–assistên-
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cia grupocármica; o binômio admiração-discordância nos debates na imprensa; o binômio 

aprendizado nos ambientes midiáticos–ganhos evolutivos de comunicabilidade autossustentável. 

Interaciologia: a interação assessor-assessorado; a interação assessor de imprensa– 

–jornalista pauteiro; a interação comunicação interna–comunicação externa favorecendo ou di-

ficultando o repasse da informação; a interação Comunidade Conscienciológica Cosmoética In-

ternacional (CCCI)–Socin; a interação transmissor-receptor; a interação apresentador-público; 

a interação conferencista-plateia; a interação escritor-revisor; a atuação policármica na intera-

ção informação de ponta–assistência cosmoética. 

Crescendologia: o crescendo entrevista intrafísica individual–entrevista consciencioló-

gica coletiva; o crescendo divulgação midiática individual–campanha publicitária grupal. 

Trinomiologia: o trinômio logicidade–encadeamento de ideias–verbalização; o trinô-

mio introdução-argumentação-conclusão; o trinômio locutor-entrevistado-ouvinte; o trinômio 

apresentador-autor-leitor; o trinômio sinérgico rapport-tema-público; o trinômio informação-as-

similação-mudança; o trinômio abertismo-conhecimento-universalismo; o trinômio mídia-escla-

recimento-policarmalidade; o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo ala-

vancando a divulgação das Ciências Projeciologia e Conscienciologia. 

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

parador-entrevistado-entrevistador-telespectador; o polinômio informação-esclarecimento-reci-

clagem-neossinapses. 

Antagonismologia: o antagonismo espectador / protagonista; o antagonismo informar  

/ omitir; o antagonismo esclarecer / manipular; o antagonismo realismo / sensacionalismo; o an-

tagonismo extrovertido / introvertido; o antagonismo moral exemplarista / amoralidade oportu-

nista; o antagonismo informador de verpons / impositor de ideias; o antagonismo sinergia / con-

trapensenes. 

Paradoxologia: o paradoxo de o entrevistado poder falar pouco e dizer muito; o para-

doxo do anonimato comunicativo. 

Politicologia: a democracia comunicativa do direito de informar, se informar ou ser in-

formado; a política das postagens e curtidas nas redes sociais; a política castradora da censura  

e boicote ao texto, à fala, ao som, ao tempo ou ao espaço da matéria jornalística; as políticas edi-

toriais; as políticas de comunicação; a comunicocracia. 

Legislogia: a lei da liberdade de expressão; a lei da imprensa; as leis das comumica-

ções; a lei dos direitos autorais; a lei da cessão de uso da imagem e da fala; a lei do respeito às 

diferenças de raça, sexo, cor, religião, ideologia, culturas; a lei da causa e efeito atuando na res-

ponsabilidade pelas informações transmitidas. 

Filiologia: a comunicofilia; a informaciofilia; o conteudofilia; a argumentaciofilia; a es-

critofilia; a leiturofilia; a sociofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a assistenciofobia; a neofobia; a autopesquisofobia; a logofobia; a webfobia; 

a sociofobia; a superação da comunicofobia. 

Sindromologia: a síndrome do estrelismo visível nos profissionais de comunicação;  

a síndrome do ansiosismo diante das câmeras; a profilaxia da síndrome da insegurança impedin-

do a autexposição; a síndrome de burnout nos profissionais de imprensa; a evitação da síndrome 

de Amiel na comunicação escrita. 

Maniologia: a mania de fugir das câmeras; a mania de querer aparecer a qualquer custo; 

a mania de falar demais; a mania de não ter paciência para ouvir; a mania de aversão à imprensa; 

a mania de nivelar todos os profissionais de imprensa na condição de manipuladores e sensacio-

nalistas; a mania de consultar as redes sociais e sites; a infomania. 

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

Holotecologia: a informacioteca; a midiateca; a comunicoteca; a fatoteca; a linguístico-

teca; a biblioteca; a videoteca; a hemeroteca. 

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

cologia; a Grafopensenologia; a Taristicologia; a Reciclologia Informacional; a Interassistenciolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin comunicadora; a isca humana lúcida; a consciex interfaceira; 

o ser epicentro; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade midiática disponível. 

 

Masculinologia: o assessor de imprensa; o apresentador de programa; o jornalista pau-

teiro; o câmera-men; o designer; o relações públicas; o profissional de comunicação; o informa-

dor tarístico; o assessor de comunicação, o jornalista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o pu-

blicitário; o abridor de mídias; o editor; o escritor; o leitor; o entrevistado; o entrevistador; o inter-

locutor, o radialista; o espectador; o telespectador; o radiouvinte; o internauta; o comentarista;  

o cronista; o atacadista consciencial; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o projetor 

consciente; o acoplamentista; o parapercepciologista; o pesquisador; o voluntário; o docente;  

o conviviólogo; o cognopolita; o intelectual assistencial; o inversor existencial; o reciclante exis-

tencial; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o intermissivista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o exemplarista; o tenepessista; o ofiexista. 

 

Femininologia: a assessora de imprensa; a apresentadora de programa; a jornalista pau-

teira; a câmera-women; a designer; a relações públicas; a profissional de comunicação; a infor-

madora tarística; a assessora de comunicação; a jornalista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a publicitária; a abridora de mídias; a editora; a escritora; a leitora; a entrevistada; a entrevistado-

ra; a interlocutora, a radialista; a espectadora; a telespectadora; a radiouvinte; a internauta; a co-

mentarista; a cronista; a atacadista consciencial; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; 

a projetora consciente; a acoplamentista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a voluntária;  

a docente; a convivióloga; a cognopolita; a intelectual assistencial; a inversora existencial; a reci-

clante existencial; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a intermissivista; a proexóloga;  

a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a tenepessista; a ofiexista. 

 

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

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

piens assistens; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens cos-

moethicus; o Homo sapiens colloquialis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens luci-

dus; o Homo sapiens acriticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: compromisso midiático assistencial primário = o do professor jejuno es-

crevendo o próprio texto para divulgar a palestra ou curso; compromisso midiático assistencial in-

termediário = o do docente conscienciólogo realizando a primeira entrevista na mídia local; com-

promisso midiático assistencial avançado = o do professor itinerante veterano e / ou conferencista 

disponível para mídias nacionais e internacionais. 

 

Culturologia: a cultura da Comunicologia Tarística; a cultura da liberdade de expres-

são; a cultura da transparência intra e extrafísica; a cultura da intencionalidade cosmoética;  

a cultura da autenticidade pautando as relações conscienciais comunicativas; o descarte da cultu-

ra inútil; a cultura da comunicação aberta, isenta, cosmoética e universalista; a cultura mi-

diática. 

 

Taxologia. Eis, em ordem alfabética, 15 trafores passíveis de serem demonstrados pelos 

profissionais da comunicação tarística nas mídias assistenciais: 

01.  Abertismo: a divulgação de informações de ponta, sem criar barreiras, respeitando 

as diferenças de todas as naturezas conscienciais. 

02.  Antimanipulação: o desempenho holochacral cosmoético, sem manipulação de 

conteúdo, fala, escrita, gestos ou imagens. 
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03.  Antiinfantilismo: os comportamentos maduros destoantes do perfil do programa. 

04.  Antiociosidade: a busca constante pelo aproveitamento útil do tempo do programa 

ou do espaço das publicações. 

05.  Antissensacionalismo: a assunção de postura mais racional ao relatar a violência ur-

bana, tragédias familiares, sociais, políticas ou catástrofes da Natureza. 

06.  Autoridade tarística: o esclarecimento com autoridade moral a milhares de cons-

ciências pela energia da fala e escrita exemplaristas, qualificando a Ficha Evolutiva Pessoal 

(FEP). 

07.  Cientificidade: a priorização da divulgação de ideias de ponta, em detrimento de 

dogmas ou crendices cegas. 

08.  Cosmoética: a adoção de código de ética pessoal mais elevado, indo além da moral 

da dimensão física. 

09.  Fraternismo: a manifestação da força presencial fraterna nos interrelacionamentos, 

sem competições e sem interprisões grupocármicas. 

10.  Inovação: a procura, inovação e atualização constante nos métodos comunicativos. 

11.  Intelectualidade: o investimento no conhecimento útil através de bibliofilia sele- 

tiva. 

12.  Maturidade: o sobrepujamento da relativa maturidade e confiança nas atitudes, de-

cisões e opiniões, anulando o comportamento exacerbado. 

13.  Parapsiquismo: o investimento na comunicação evolutiva, a paracomunicação. 

14.  Posicionamento: a transmissão das informações de maneira racional, sem imposi-

ção, colocando os fatos com clareza, favorecendo a heterocrítica do público. 

15.  Profissionalismo: o desenvolvimento das atividades com zelo, primazia e profissio-

nalismo, atento às atualizações da área jornalística ocorridas no mundo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o compromisso midiático assistencial, indicados para  

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

interessados: 

01.  Antagonismo  midiático:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

02.  Assessoria  de  imprensa:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autocompromisso  multidimensional:  Multidimensiologia;  Homeostático. 

04.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Desinibição  laringochacral:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Entrevista  conscienciológica  na  mídia:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Entrevista  evolutiva:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Enunciação  pensênica:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Estande  tarístico:  Taristicologia;  Homeostático. 

11.  Holopensene  midiático:  Holopensenologia;  Neutro. 

12.  Ideia  resgatogênica:  Interassistenciologia;  Neutro. 

13.  Midiograma:  Midiologia;  Neutro. 

14.  Público-alvo  conscienciológico:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  escansão:  Comunicologia;  Neutro. 
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O  COMPROMISSO  MIDIÁTICO  ASSISTENCIAL  VISA  MÁXIMA  

DISPONIBILIDADE  E  APROVEITAMENTO  DAS  OPORTUNI-
DADES  PARA  ESCLARECER  SOBRE  TEMAS  EVOLUTIVOS,  
DE  PONTA,  NOS  MEIOS  DE  COMUNICAÇÃO  DE  MASSA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já exercitou a tarefa de passar informações úteis 

e assistenciais aos veículos de imprensa? Já participou de entrevistas nas mídias, escreveu artigos 

para jornais, revistas ou relatos das experiências, a fim de auxiliar outras pessoas com casuísticas 

pessoais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Kopplin, Elisa; & Ferraretto, Luiz Artur; Assessoria de Imprensa: Teoria e Prática; 150 p.; 14 caps.; 3 E-mails; 
101 enus.; 14 esquemas; 2 fotos; 25 ilus.; 2 microbiografia; 23 tabs.; 1 website; glos. 27 termos; 95 notas; 52 refs.; 23 x 16 

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

2.  Mendonça, Julieta; Manual do Texto Dissertativo: Modo de Escrita da Redação Científica; revisoras Ca-
thia 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 25 a 76. 
3.  Nader, Rosa; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopedia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou; 

revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araújo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichá-

rios; 1 foto; 18 minicurrículos; 9 tabs.; 263 verbetes chaves; 19 websites; 64 refs.; 11 webgrafias; 1 anexo; alf.; 28 x 21 
cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 9 a 22, 33 a 44, 75 a 88 e 92 a 214. 

4.  Rabaça, Carlos Alberto; & Barbosa, Gustavo Guimarães; Dicionário de Comunicação; revisores Vania 

Maria da Cunha Martins Santos; & Flávio de Aguiar Barbosa; XIV + 796 p.; 34 abrevs.; 23 áreas de temas; 12 enus.; 37 
esquemas; 125 fotos; glos. 7.370 termos; 2 gráfs.; 271 ilus.; 2 mapas; 2 microbiografias; 33 tabs.; 2 técnicas; 380 refs.; 

24,5 x 17 x 4,5 cm; br.; 2ª Ed. rev. e atual.; Editora Campus; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 477 a 484 e 155 a 279. 

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

mas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23 

x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 131 a 268. 

6.  Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente; 

pref. Flavia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 partes; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223 enus.; 

1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 10 filmes; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14 
cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacio-

nal Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 32 a 177 e 215 a 235. 

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

2007; páginas 12 a 18 e 22 a 46. 

8.  Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 
seções; 150 caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 

60 locuções do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias;  

8 testes; 60 tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21 
cm; br.; 2a Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, 

PR; 2002; páginas 61 a 71. 

9.  Wlodzimerz, Jozef Szymaniak; Dicionário de Ciências da Comunicação; 256 p.; 1 E-mail; 1.032 enus.;  
2 esquemas; 2 fluxograma; glos. 1.363 termos; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 website; 290 refs.; 24 x 16 cm; enc.; Editora 

Porto; Porto; Portugal; 2000; páginas 10 a 43, 50 a 97, 113 a 116, 125 a 130, 143 a 157 e 163 a 199. 

 

N. V. 
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C O M P U T A D O R    P E S S O A L  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O computador pessoal é a ferramenta tecnológica útil, extensão do cérebro  

e da memória humana, formado pelo conjunto de softwares, hardwares e periféricos cuja utiliza-

ção contribui para as mais variadas tarefas intrafísicas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo computador deriva do idioma Inglês, computer, “computador”, re-

dução de eletronic computer. Surgiu no Século XVIII. A palavra pessoal vem do idioma Latim, 

personalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Computador personalizado. 2.  Computador próprio. 3.  Computador 

customizado. 4.  Notebook pessoal. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo computa-

dor: anticomputador; computabilidade; computação; computacional; computacionalidade; com-

putada; computado; computadorização; computadorizada; computadorizado; computadorizador; 

computadorizadora; computadorizante; computadorizar; computadorizável; computar; compu-

tável; computista; cômputo; incomputável; microcomputador; minicomputador; nanocomputa-

dor; supercomputador. 

Antonimologia: 1.  Computador comunitário. 2.  Computador público. 3.  Computador  

compartilhado. 4.  Servidor. 

Estrangeirismologia: o laptop; o personal computer (PC); a open mind aplicada às no-

vas tecnologias; a deep web; o cloud storage; o developer; o e-mail pessoal; o login pessoal; os e-

books facilitando a pesquisa. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao uso cosmoético da Tecnologia. 

Citaciologia: – Pensamos basicamente que você assiste TV para desligar o cérebro,  

e trabalha no computador quando quer ligá-lo (Steve Jobs, 1955–2011). Falta de tempo é descul-

pa daqueles que perdem tempo por falta de métodos (Albert Einstein, 1879–1955). 

Ortopensatologia: – “Computador. O seu computador vale mais se está carregado com 

livros selecionados como arquivos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Tecnologia; o holopensene gesconológico;  

o holopensene da pesquisa conscienciológica; o holopensene da tecnofilia; os tecnopensenes;  

a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o holopensene da otimização 

evolutiva; o materializador de pensenes. 

 

Fatologia: o computador pessoal; a memória do computador possibilitando o armazena-

mento de informações; a ferramenta de busca facilitando a pesquisa; a agenda pessoal online inte-

grada com o computador pessoal e outros dispositivos móveis favorecendo a pontualidade; o soft-

ware de processamento de textos contribuindo para a redação tarística; a comunicação instantânea 

de usuários de diferentes países através de computadores pessoais conectados à Internet; a pro-

gramação feita através do computador pessoal substituindo tarefas humanas; o lançamento em 

1981 do primeiro computador pessoal da IBM; a ferramenta do autodidata; o acesso às bibliotecas 

virtuais; a janela para o mundo; a porta do planeta; o professor incansável; o robô professor; o cé-

rebro eletrônico; os aplicativos; a biblioteca pessoal ambulante; as informações guardadas nos 

hard disks (HDs) permitindo a cápsula do tempo virtual; a ferramenta indispensável; o déficit de 

atenção causado pelo uso inadequado da Internet; o vírus do computador; a rotina útil do backup de 

segurança; o vício em computador; o lixo virtual; os games bélicos; as horas perdidas com os ga-
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mes abortando proéxis; os assédios intrafísicos através das mídias virtuais; a tares através das mí-

dias virtuais; as patologias somáticas devido à má postura corporal na frente da tela; a Tecnologia 

de ponta otimizando os recursos pesquisísticos; a tecnologia favorecendo a globalizacão e a cos-

movisão. 

 

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

géticos no computador; o amparo extrafísico especialista; a energia consciencial (EC) afetando  

o funcionamento de computadores; o entrosamento energético computador-usuário. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo grupal nas gescons conjuntas. 

Principiologia: o princípio de haver técnica para tudo; o princípio organizador dos sa-

beres aplicado à Tecnologia; o princípio da otimização do tempo intrafísico; o princípio do apro-

veitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do “aprender fazendo”; o princípio do aces-

so universal e irrestrito à otimização evolutiva; o princípio de viver evolutivamente; o princípio 

da verpon. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da interassistencialidade. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo e da exaustividade aplicada às pesquisas na Inter-

net; as técnicas para criar técnicas; as técnicas e paratécnicas de trabalho virtual. 

Voluntariologia: o voluntariado virtual; a videoconferência promovendo a participação 

e a presença virtual do voluntariado a distância; o computador otimizando o trabalho do voluntá-

riado conscienciológico. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Tecnologia. 

Efeitologia: os efeitos otimizadores do uso do computador pessoal; os efeitos negativos  

do uso excessivo do computador; o efeito Google. 

Ciclologia: o ciclo da produtividade máxima; a Paratecnologia otimizando os 5 ciclos 

(Curso Intermissivo (CI), tenepes, epicentrismo consciencial, desperticidade e compléxis); a Tec-

nologia otimizando os 4 ciclos (tenepes, epicentrismo consciencial, desperticidade e compléxis); 

o ciclo intermissão-intrafisicalidade. 

Enumerologia: a necessidade do computador; a finalidade do computador; a escolha 

adequada do computador; a disponibilidade financeira para aquisição do computador; a utilidade 

do computador; a configuração do computador; os acessórios otimizadores do computador. 

Binomiologia: o binômio intrafisicalidade-extrafisicalidade; o binômio voluntário-pes-

quisador; o binômio registro-computador; o binômio assédio intrafísico virtual–assédio extrafí-

sico real. 

Interaciologia: a interação virtual-consciencial. 

Crescendologia: o crescendo Tecnologia-Paratecnologia. 

Polinomiologia: o polinômio ideia-caneta-papel-computador-verbete. 

Antagonismologia: o antagonismo bons hábitos / maus hábitos; o antagonismo porão 

consciencial / recuperação de cons; o antagonismo computador obsoleto / computador de ponta. 

Politicologia: a cientificocracia; a interassistenciocracia; a paratecnocracia. 

Filiologia: a neofilia; a computaciofilia; a ciberneticofilia; a cienciofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a tecnofobia; a comunicofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da alienação. 

Maniologia: a tecnomania. 

Mitologia: o mito de o voluntariado virtual não ser produtivo; o mito de o computador 

não errar. 

Holotecologia: a infoteca; a tecnoteca; a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Infocomunicaciologia; a Tecnologia; a Para-

tecnologia; a Pesquisologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia; a Mentalsomatologia; 

a Parapercepciologia; a Experimentologia; a Holomaturologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin técnica; a conscin robotizada; a conscin lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o tecnólogo; o infocomunicólogo; o internauta; o autodidata; o comuni-

cólogo; o conscienciólogo; o intermissivista; o paratecnólogo; o pesquisador; o estudante inde-

pendente; o completista; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o autor de obra consciencio-

lógica; o voluntário virtual; o proexista; o proexólogo; o programador; o técnico; o escritor; o in-

telectual; o inversor existencial; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a tecnóloga; a infocomunicóloga; a internauta; o autodidata; a comuni-

cóloga; a consciencióloga; a intermissivista; a paratecnóloga; a pesquisadora; a estudante inde-

pendente; a completista; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a autora de obra consciencio-

lógica; a voluntária virtual; a proexista; a proexóloga; a programadora; a técnica; a escritora; a in-

telectual; a inversora existencial; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens technologus; o Homo sapiens 

interassistens; o Homo sapiens mnemopotentor; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens 

scientificus; o Homo sapiens analyticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: computador pessoal lúdico = o utilizado para lazer e entretenimento; 

computador pessoal utilitário = o utilizado enquanto ferramenta de estudo e trabalho; computador 

pessoal gesconológico = o otimizado e utilizado para a produção de gescons. 

Culturologia: a cultura da Tecnologia; a cultura da otimização evolutiva; a cultura da 

pesquisa; a cultura da publicação conscienciológica. 

Taxologia. Sob a abordagem da Interaciologia, eis, por exemplo, duas vertentes básicas 

no uso do computador pessoal: 

1.  Assediologia. A utilização do computador pessoal de maneira negativa, antiprodutiva  

e anticosmoética, gerando autassédios e heterassédios interconscienciais, constituindo hábito da 

maioria dos usuários. 

2.  Amparologia. A utilização do computador pessoal com inteligência evolutiva (IE), 

gerando autoconhecimento e interassistencialidade, constituindo hábito da microminoria dos usu-

ários. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o computador pessoal, indicados para a expansão das 

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

01.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Infopesquisa  conscienciográfica:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

04.  Inteligência  artificial:  Tecnologia;  Neutro. 

05.  Inteligência  técnica:  Tecnologia;  Neutro. 

06.  Otimização  dos  desempenhos:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Pensenografia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

08.  Postura  antinvéxis:  Antinvexologia;  Nosográfico. 
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09.  Tecnologia  da  informação  conscienciocêntrica:  Conscienciocentrologia;  

Neutro. 

10.  Teletertuliano:  Infocomunicologia;  Neutro. 

11.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

12.  Voluntariado  virtual  conscienciocêntrico:  Policarmologia;  Neutro. 

 

O  COMPUTADOR  PESSOAL,  QUANDO  UTILIZADO  COM  

DISCERNIMENTO  E  COSMOÉTICA,  É  FERRAMENTA  PROE-
XOLÓGICA  DINAMIZADORA  DA  EVOLUÇÃO.  NÃO  UTILI-

ZÁ-LO  PODE  SIGNIFICAR  TER  HÁBITOS  RETRÓGRADOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já utiliza essa ferramenta em prol da evolução? 

Qual o nível de abertismo e neofilia perante as novas tecnologias? 
 

Filmografia  Específica 

 

1.  Piratas do Vale do Silício. Título Original: Pirates of Silicon Valley. País: EUA. Data: 1999. Duração: 

95 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; & Português 
(em DVD). Direção: Ron Mann. Elenco: Noah Wyle; Anthony Michael Hall; Joey Slotnick; John DiMaggio; Josh 

Hopkins; Gema Zamprogna; Jeffrey Nordling; Allan Royal; Gailard Sartain; Marc Worden; & Marcus Giamatti. Roteiro: 
Martyn Burke. Música: Frank Fitzpatrick. Distribuidora: Warner Bros. Outros dados: Com base no livro Fire in the 
Valley: The Making of the Personal Computer, de Paul Freiberger; & Michael Swaine. Sinopse: Quando a revolução co-

meçou, ninguém poderia imaginar estar em dois lugares tão diferentes. Mostrando Steve Jobs, na própria garagem criando 

a Apple e os computadores pessoais mais usados na atualidade, e Bill Gates, o criador da Microsoft e do Windows, tirando 
as idéias de conversas noturnas no dormitório da faculdade. Ambos mudaram o jeito de encarar a informática, criando 

sistemas tão simples e abrangentes, para trabalhar, viver e se comunicar. 

 

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 377. 
2.  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 20, 22 e 40. 

 

H. E. S. 
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C O M U N I C A Ç Ã O    A S S E R T I V A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A comunicação assertiva é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

empregar os trafores pessoais nas trocas interconscienciais de informações, mensagens, conheci-

mentos e técnicas, de modo autêntico, destemido e sem subterfúgios ou máscaras. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. 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. O termo assertivo provém 

do mesmo idioma Latim, assertum, “asserção; afirmação; proposição”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Comunicação clara e objetiva. 2.  Comunicação retilínea. 

Neologia. As duas expressões compostas comunicação assertiva básica e comunicação 

assertiva avançada são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Imposição de ideia antiassistencial. 2.  Comunicação manipulatória 

anticosmoética. 3.  Comunicação híbrida. 

Estrangeirismologia: o feedback; a glasnost; o know-how; a open mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da Comunicologia Cosmoética. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Comunicação 

assertiva: exemplarismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação assertiva interassistencial; o holo-

pensene pessoal da comunicabilidade sadia; os ortopensenes comunicativos; a ortopensenidade 

comunicativa; a troca pensênica interassistencial; o holopensene empático; o holopensene assis-

tencial na manifestação da comunicação holossomática; a modulação pensênica. 

 

Fatologia: a comunicação assertiva; a comunicação na hora certa, com a pessoa certa, no 

local certo e da maneira certa; as acareações; o esclarecimento cosmoético; a firmeza no tom da 

voz; o olho no olho; o não falar pelas costas; a autenticidade na comunicação; a comunicação 

assistencial construtiva; a abordagem traforista; a fala pontual sem dispersão; o diálogo de surdos; 

a seletividade auditiva egoica; o choro na hora errada; a dissonância cognitiva; a vitimização 

enquanto fuga do autenfrentamento; a postura infantilizada sabotando a tares; a voz trêmula 

demonstrando insegurança em momento crítico; a busca de aceitação através de palavras doces  

e agradáveis; o ato de falar somente o conveniente; a comunicação agressiva destruidora; a abor-

dagem trafarista; o cala-boca; as distorções mentais; as mentiras; as fofocas; o fechadismo comu-

nicativo; a mensagem vazia; o medo de falar para não sofrer retaliação; a ideia preconcebida 

dificultando a interação na comunicação; o ato de se irritar quando não compreendido; a expecta-

tiva de todos entenderem a mensagem; a comunicação bifronte; a coerção na comunicação;  

a abordagem inquisitora na comunicação interconsciencial; o discurso inibidor; a base idiomática 

diferente dificultando a comunicação; a comunicação psicossomática; a patologia da sonegação 

espúria de informações; o 1% de má forma atrapalhando os 99% de conteúdo; a comunicação 

tendenciosa; o ato de exprimir a emoção de maneira inadequada, piorando a situação; o ato de 

morder a língua; o ato de engolir os pensenes; a discussão da relação nas duplas evolutivas; a ba-

gagem cultural; a compreensibilidade íntima refletida na clareza expositiva da ideia esclarecedo-

ra; os debates de ideias; a comunicação assertiva facilitada pela manutenção do objetivo interas-

sistencial; o abertismo comunicativo; o útero de ideias influenciando positivamente o interlocutor; 

a paciência com o interlocutor; o esforço de usar as palavras certas para ser compreendido; a ade-
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quação do conteúdo da mensagem ao interlocutor; a flexibilidade mental; a comunicação mental-

somática; a confiança comunicativa; a comunicação clara, objetiva e interassistencial na mediação 

de conflitos; o conteúdo tarístico na informação a ser passada; o confor comunicativo; a organiza-

ção das ideias antes de apresentá-las. 

 

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

multidimensional parapsíquica lúcida; a sinalética energética e parapsíquica pessoal na comunica-

ção; a leitura parapsíquica correta das energias gravitantes no ambiente antes da apresentação de 

ideia; o intercâmbio de informações com os amparadores ajudando na cosmovisão das situações; 

a comunicação por meio da projeção consciente (PC) com a pessoa certa, no momento oportuno, 

em local propício e com as palavras e expressões adequadas; a influência do ambiente extrafísico 

na comunicação. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo comunicativo forma-conteúdo; o sinergismo intelectua-

lidade comunicativa–erudição seletiva; o sinergismo impostação de voz equilibrada–boa dicção; 

o sinergismo erudição–poliglotismo; o sinergismo empatia–acolhimento dialogal; o sinergismo 

autocognição–detalhismo comunicativo. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) fundamentando a comunica-

ção interassistencial; o princípio do ouvinte atento dispensar intermediários; o princípio da hi-

peracuidade mental prevenindo malentendidos; o princípio da exaustividade na busca da infor-

mação precisa; o princípio da coerência entre o gesto e a fala. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) auxiliando na comunicação evolu-

tiva; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código duplista de Cosmoética (CDC) na inter-

locução sincera; os códigos internacionais de comunicação; o código de Hamurabi; o código de 

Manu. 

Teoriologia: a teoria da conspiração; a teoria da evocação pensênica; a teoria da alter-

nância dos papéis, ora emissor, ora receptor influenciando o resultado da comunicação; a teoria 

da responsabilidade pessoal pelo resultado comunicativo. 

Tecnologia: a técnica da interlocução; a técnica da transmissão objetiva da informação 

desassediadora; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da imobilidade física vígil 

(IFV); a técnica autoconsciencioterápica da checagem da intencionalidade; a técnica da associa-

ção de ideias; a técnica de análise do discurso; as técnicas das manobras energéticas; a técnica 

do registro; a técnica de pensar muito e falar pouco; a técnica do primeiro fazer, depois falar. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; o voluntariado grafopensênico em 

revista de divulgação científica; o voluntário responsável pela área de comunicação nas Institui-

ções Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o labo-

ratório conscienciológico da Cosmoconscienciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Co-

légio Invisível da Paradiplomacia. 

Efeitologia: o efeito de penetrar no microuniverso intraconsciencial do interlocutor;  

o efeito dos diferentes níveis de entendimento por parte do ouvinte; o efeito da autexemplifica-

ção; o efeito interpretativo pessoal dos fatos e parafatos; o efeito de transformação pelas pala-

vras proferidas; os efeitos colaterais dos vocábulos; o efeito da base idiomática; os efeitos da co-

erção, patrulhamento e controle ideológico; os efeitos da lealdade pensênica; os efeitos tarísticos 

da comunicação aberta; o efeito da escuta apriorística. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do autenfrentamento na comunicabilidade; 

as neossinapses geradas a partir da neofilia perante as interlocuções; as neossinapses geradas 
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sem tendenciosidade; a comunicação impactante cosmoética geradora de neossinapses antifossili-

zadoras; as neossinapses advindas das escolhas discernidoras das palavras. 

Ciclologia: o ciclo solilóquio–expansão das ideias–entendimento do problema proposto; 

o ciclo retilinearidade do pensamento–equilíbrio holossomático. 

Enumerologia: a intencionalidade na comunicação; a autocrítica na comunicação; a au-

texpressão na comunicação; a autoimagem na comunicação; a autenticidade na comunicação;  

a autoconfiança na comunicação; a força presencial na comunicação. 

Binomiologia: o binômio falar-calar durante o diálogo; o binômio pensenizar antes–ex-

por depois; o binômio impulsividade–discernimento cosmoético na manifestação das ideias; o bi-

nômio patopensene–higienização pensênica; a superação do binômio batopenene–ruminação 

pensênica negativa; o binômio flexibilidade pensênica–neossinapses aumentando a cosmovisão 

dos fatos e parafatos; o binômio comunicação esclarecedora–comunicação repressora; o binômio 

fala simples–fala profunda promovendo recins no interlocutor através do autexemplo; o binômio 

telepatia na vigília física ordinária–projeção consciente; o binômio autoconhecimento-empatia. 

Interaciologia: a interação qualidade dos autopensenes–grau de autolucidez conscien-

cial. 

Crescendologia: o crescendo trafar-trafor; o crescendo comunicação intrafísica–comu-

nicação multidimensional–pangrafia; o crescendo linguagem corporal–linguagem holossomá-

tica. 

Trinomiologia: o trinômio tranquilidade-firmeza-posicionamento; o trinômio discerni-

mento-conteúdo-segurança; o trinômio distração-alienação-egocentrismo; o trinômio despoja-

mento-tares-discernimento; o trinômio compreensão-superação-autexemplo; o trinômio pensar- 

-sentir-manifestar; o trinômio ideia-reflexão-registro. 

Polinomiologia: o polinômio emoção–cardiochacra–laringochacra–autexpressão pela 

voz; o polinômio pessoa-horário-local-forma; o polinômio saber ouvir–saber falar–saber ler–sa-

ber escrever. 

Antagonismologia: o antagonismo comunicação assertiva / comunicação mitigada;  

o antagonismo emoção / razão; o antagonismo objetividade / subjetividade; o antagonismo clare-

za / obscuridade; o antagonismo comunicação centrífuga / comunicação centrípeta; o antagonis-

mo timidez / destemor; o antagonismo vaidade / fraternismo. 

Paradoxologia: o paradoxo da escrita técnica para o público leigo. 

Politicologia: a argumentocracia; a democracia comunicativa; a debatocracia; a burocra-

cia comunicativa. 

Legislogia: a lei de causa e efeito atuando na responsabilidade pela comunicação; a lei 

de talião; o assédio moral impondo a lei da mordaça às vítimas; a lei do maior esforço na aplica-

ção dos métodos e práticas de comunicação. 

Filiologia: a comunicofilia; a neofilia; a registrofilia; a cientificofilia; a reeducaciofilia;  

a assistenciofilia; a projeciofilia. 

Fobiologia: a comunicofobia; a neofobia; a fobia de errar ao comunicar-se; a sociofobia; 

a autocriticofobia; a enissofobia; a autocriticofobia; a lalofobia; a antropofobia; a cacorrafiofobia; 

a cainofobia; a fronemofobia; a logofobia. 

Sindromologia: a síndrome da verborragia; a síndrome do infantilismo; a síndrome da 

despriorização; a síndrome de Amiel. 

Maniologia: a fraseomania; a egomania; a lalomania; a mitomania; a monomania; a ver-

bomania. 

Mitologia: o mito de quanto mais comunicação melhor; o mito de o bom comunicador 

ser a solução para todos os problemas; o mito de a comunicabilidade ser apenas dom de nas-

cença; o mito de quem escreve muito se comunicar bem. 

Holotecologia: a teaticoteca; a comunicoteca; a logicoteca; a cognoteca; a pensenoteca; 

a filosofoteca; a experimentoteca; a linguisticoteca; a mentalsomatoteca; a raciocinoteca; a in-

telectoteca; a pesquisoteca; a criticoteca; a cosmoeticoteca. 
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Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Linguística; a Erudiciologia; a Autocognicio-

logia; a Mentalsomatologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia;  

a Verbaciologia; a Raciocinologia; a Infocomunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

xólogo; 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 ofie-

xista; 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 comunicadora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparado-

ra intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compas-

sageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a cons-

ciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proe-

xóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual;  

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofi-

exista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens informaticus; o Homo 

sapiens bifrontis; o Homo sapiens controversus; o Homo sapiens omniexpositor; o Homo sapiens 

convivens; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens cognitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: comunicação assertiva básica = a empregada no âmbito das interações 

conscienciais intrafísicas; comunicação assertiva avançada = a empregada no âmbito das intera-

ções conscienciais multidimensionais. 

 

Culturologia: a cultura da liberdade cosmoética; a cultura do saber; a cultura do sem-

peraprendente; a multiculturalidade da comunicabilidade interconsciencial evoluída; a cultura 

do parapsiquismo; a cultura da Priorologia; a cultura polimática; o conformismo cultural; a cul-

tura da irreflexão. 

 

Antiassertividade. Pela ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

4 ações nosológicas, passíveis de serem manifestas na ausência da comunicação assertiva: 

1.  Condicionamentos. Quantas vezes você fez o trabalho assumido por outra pessoa  

e nada disse sobre a questão? 

2.  Lavagem cerebral. Quantas vezes você se sentiu desconfortável para pedir ajuda  

a alguém, fazer heterocrítica e expressar opinião diferente do interlocutor? 

3.  Medo. Quantas vezes, em discussão ou em debate, você não teve a coragem de posi-

cionar-se firmemente? 

4.  Repressão. Quantas vezes você disse “sim” com vontade de dizer “não”? 
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Caracterologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 

10 posturas caracterizadoras da comunicação assertiva: 

01.  Autenticidade. Falar com elegância, naturalidade e espontaneidade. 

02.  Autoconfiança. Apresentar autossegurança na comunicação. 

03.  Autocontrole. Controlar as emoções durante a interlocução. 

04.  Clareza. Expressar claramente pensamentos, opiniões e sentimentos. 

05.  Coerência. Ter expressão corporal coerente com a própria fala. 

06.  Feedback. Dizer “não entendi” e pedir esclarecimentos em caso de dúvida. 

07.  Ponderação. Ser comedido na comunicação. 

08.  Posicionamento. Dizer “não” sem autoculpa ou “sim” quando desejar. 

09.  Tranquilidade. Expressar-se de maneira calma e objetiva. 

10.  Transparência. Olhar nos olhos do interlocutor, sem escondimentos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a comunicação assertiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

02.  Assertividade  cosmoética:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

07.  Comunicação  lacunada:  Comunicologia;  Nosográfico. 

08.  Comunicação  modular:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Dubiopensenidade:  Autopensenologia;  Neutro. 

11.  Inibição  comunicativa:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

13.  Mnemotécnica  vocabular:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

14.  Mutualidade  da  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

15.  Obscuridade:  Holomaturologia;  Neutro. 

 

A  COMUNICAÇÃO  ASSERTIVA  NÃO  DEIXA  DÚVIDAS  PARA  

OS  INTERLOCUTORES.  PRIMA  PELA  LÓGICA,  OBJETIVI- 
DADE  E  EFICÁCIA,  CONTRIBUINDO  PARA  O  DIÁLOGO  

FRANCO,  EMPÁTICO,  COSMOÉTICO  E  ASSISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a comunicação assertiva ou ainda 

promove truncamento na interlocução? Já consegue identificar teaticamente as vantagens da co-

municação eficaz? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de 

Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxo-
gramas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 

23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 131 a 207. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A comunicação escrita é o ato ou efeito de a conscin, homem ou mulher, 

emitir, transmitir ou propagar informações, conceitos ou ideias, a partir da grafopensenidade re-

gistrada mediante sistema de signos, caracteres ou alfabeto. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo comunicação procede do idioma Latim, communicatio, “ação de 

comunicar; de partilhar; de dividir”, de communicare, “comunicar; por em comum; reunir; con-

versar; misturar; partilhar; ter quinhão em”. Surgiu no Século XV. O vocábulo escrita procede do 

idioma Italiano, scrita, “palavra; frase; trechos de frases escritos sobre alguma folha”, derivado 

do idioma Latim, scribere, “traçar caracteres; fazer letras; escrever”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Comunicação por escrito. 2.  Comunicação grafada. 

Neologia. As duas expressões compostas comunicação escrita primária e comunicação 

escrita avançada são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Comunicação verbal. 2.  Comunicação telepática. 

Estrangeirismologia: o e-mail; o draft; o abstract; o e-book; o pocket book; o folder;  

o outdoor; a newsletter; o press release; o script; a comunicação escrita via whatsapp; o closed 

caption. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à grafocomunicabilidade cosmoética evolutiva. 

Ortopensatologia: – “Comunicação. A comunicação é básica no Cosmos. Na dimenin, 

a comunicação mais relevante é a escrita”. “A comunicação escrita é o maior jogo de palavras 

produtivo”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação escrita; os grafopensenes; a grafo-

pensenidade; o holopensene grafogênico; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopense-

nes; a ortopensenidade; os comunicopensenes; a comunicopensenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; a autopensenidade grafada. 

 

Fatologia: a comunicação escrita; a função da escrita enquanto instrumento para a tares; 

a escrita materializando neoverpons; a escrita enquanto maior invenção da Humanidade; a pala-

vra; a linguagem escrita; a proficiência gráfica; a estilística redacional; o estilo didático, coerente 

e límpido; a grafotares; o senso de proéxis grafotarística; a primazia da escrita; a dedicação às le-

tras; o hábito da escrita manual; a disciplina da escrita diária; o continuísmo da escrita; o texto re-

visado; a argumentação lógica; a tecnicidade comunicativa aprimorada através da escrita; os re-

cursos linguísticos; os neologismos explicitativos; as regras gramaticais; a coerência e coesão tex-

tual; a objetividade; a clareza; o detalhismo; a exaustividade; a determinação em priorizar a cons-

cienciografia na atual ressoma; a desdramatização da escrita; o discernimento do autor enquanto 

profilaxia do arrependimento do próprio texto, após 1 vintênio; o compartilhamento das ideias 

grafadas; a construção da Enciclopédia da Conscienciologia; a comunicação escrita tarística en-

quanto ferramenta de comunicação ideal ao autorrevezamento multiexistencial; o livro conscien-

ciológico; o livro como megagescon; os cursos voltados à escrita promovidos pela União Interna-

cional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); as obras conscienciológicas publicadas 

pela Associação Internacional Editares. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal relacionada à comunicação escrita; a preparação do intermissivista 
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durante o Curso Intermissivo (CI) para ser escritor na próxima vida intrafísica; o desenvolvimento 

do parapsiquismo favorecendo a escrita; a presença dos amparadores extrafísicos junto às cons-

cins interessadas no desenvolvimento da escrita; a captação de insights extrafísicos; o papel do te-

nepessismo na produção de gescons; a psicografia; a pangrafia; a colheita intermissiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo leitura contínua–registro sistemático; o sinergismo es-

crita-esclarecimento; o sinergismo leitor-autor; o sinergismo verbetorado–autorado consciencio-

lógico. 

Principiologia: o princípio da interassistencialidade pela comunicação gráfica; o princí-

pio de toda consciência poder escrever, bastando querer; o princípio da descrença (PD) antes da 

leitura de obra escrita. 

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

Teoriologia: as teorias da Comunicação; a teoria do autorrevezamento multiexistencial. 

Tecnologia: as grafotécnicas do detalhismo, exaustividade e circularidade; a técnica da 

anopistografia; a técnica das 3 cadeiras; a técnica das 50 vezes mais direcionada à escrita;  

a técnica do diário; a técnica da rotina grafopensênica; as técnicas de redação conscienciológi-

ca; a escrita na condição de técnica para desassédio mentalsomático. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto oportunidade de desenvol-

vimento da comunicação escrita. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Grafopenseno-

logia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível dos Comu-

nicólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciografologistas; o Colégio Invisível dos Verbetógra-

fos; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível dos Escritores Conscienciológicos; 

o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito das palavras escritas; os efeitos das assinaturas pensênicas; os 

efeitos interassistenciais do domínio gramatical na redação; os efeitos libertários da grafopense-

nidade sadia; o efeito do autodesassédio mentalsomático na produção de gescons; o efeito catali-

sador do holopensene mentalsomático do Holociclo e da Holoteca durante a escrita. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir da comunicabilidade gráfica; as 

neossinapses decorrentes das neoverpons. 

Ciclologia: o ciclo leitura-redação-revisão; o ciclo ler-anotar-escrever; o ciclo pesqui-

sas-verpons-publicações; o ciclo leitura-estudo-reflexão-escrita; o ciclo manuscrever-digitar-re-

visar. 

Enumerologia: as italicizações; os sublinhamentos; os negritos; os parênteses; os pontos 

e vírgulas; os subtítulos; as viúvas. 

Binomiologia: o binômio experienciar-registrar; o binômio papel-caneta; o binômio lei-

tura-escrita; o binômio linearidade pensênica–clareza grafológica. 

Interaciologia: a interação estímulo à leitura–estímulo à escrita; a interação autor-lei-

tor; a interação revisor-escritor; a interação conteúdo-forma; a interação habilidade redacional– 

–escrita tarística. 

Crescendologia: o crescendo escrita literária–escrita conscienciológica; o crescendo 

gescon-megagescon; o crescendo livro-enciclopédia. 

Trinomiologia: o trinômio introdução-argumentação-conclusão; o trinômio ler-enten-

der-redigir; o trinômio racionalidade–antiemocionalidade–desassédio mentalsomático; o trinô-

mio tares-gescons-autorrevezamento; a dileção pela escrita expressa no trinômio motivação-tra-

balho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio pensamento-fala-escrita-ação; o polinômio ler-registrar- 

-reler-revisar-reescrever-publicar. 
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Antagonismologia: o antagonismo escritor engavetador / escritor publicador; o anta-

gonismo escritor semperaprendente / aprendiz de escritor; o antagonismo apreço pela excelência 

/ perfeccionismo; o antagonismo escrita egocêntrica / escrita tarística. 

Paradoxologia: o paradoxo de o leitor ávido poder ser escritor preguiçoso; o paradoxo 

de palavras escritas (Extraconscienciologia) conseguirem burilar o conteúdo da introspecção da 

conscin (Intraconscienciologia). 

Politicologia: a política evolutiva pessoal das gestações conscienciais; a política de ces-

são dos direitos autorais; a bibliocracia; a discernimentocracia; a cognocracia; a gesconocracia; 

a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei da retribuição dos aportes recebidos; a lei do maior esforço na escrita 

diária. 

Filiologia: a leiturofilia; a cogniciofilia; a pesquisofilia; a grafofilia; a gesconofilia; a le-

xicofilia; a bibliofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a gesconofobia; a neofobia; a grafofobia; a literofobia; a argumentofobia;  

a bibliofobia; a cognofobia; a culturofobia; a comunicofobia; a interaciofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Amiel indicando pseudotrafor da escrita; a síndrome da 

inércia grafopensênica; a síndrome do comodismo; a síndrome da subestimação. 

Maniologia: a mania de não registrar os autopensenes. 

Mitologia: o mito quanto ao dom de escrever sem autesforço. 

Holotecologia: a mentalsomatoteca; a conscienciografoteca; a grafopensenoteca; a as-

sistencioteca; a lexicoteca; a linguisticoteca; a biblioteca; a gesconoteca; a verponoteca; a comu-

nicoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Estilística; a Linguística; a Proexologia; a Me-

gagesconologia; a Lexicologia; a Autopolicarmologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatolo-

gia; a Conscienciografologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial. 

 

Masculinologia: o escritor; o autor; o verbetógrafo; o publicista; o intelectual; o literato; 

o homem de letras; o gazetista; o jornalista; o articulista; o compilador; o memorista; o enciclope-

dista; o logógrafo; o biógrafo; o jurisconsulto; o polígrafo; o monógrafo; o redator; o colaborador; 

o escrevinhador; o correspondente; o romancista; o contista; o prosador; o novelista; o fabulista;  

o croniqueiro; o editor; o subeditor; o dicionarista; o vocabularista; o lexicógrafo. 

 

Femininologia: a escritora; a autora; a verbetógrafa; a publicista; a intelectual; a literata; 

a mulher de letras; a gazetista; a jornalista; a articulista; a compiladora; a memorista; a enciclope-

dista; a logógrafa; a biógrafa; a jurisconsulta; a polígrafa; a monógrafa; a redatora; a colaborado-

ra; a escrevinhadora; a correspondente; a romancista; a contista; a prosadora; a novelista; a fabu-

lista; a croniqueira; a editora; a subeditora; a dicionarista; a vocabularista; a lexicógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sa-

piens auctor; o Homo sapiens graphocommunicator; o Homo sapiens argumentator; o Homo sa-

piens communicologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sa-

piens cosmoethicus; o Homo sapiens autocriticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: comunicação escrita primária = aquela desenvolvida pela psicografia ta-

conista; comunicação escrita avançada = aquela desenvolvida pelo domínio da pangrafia tarística. 
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Culturologia: a cultura da comunicação; a cultura da conscienciografia; a cultura da 

escrita interassistencial; a cultura da tares escrita. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 30 ti-

pos de comunicação escrita: 

01. Anuário. 

02. Artigo. 

03. Bilhete. 

04. Bula de remédio. 

05. Carta. 

06. Catálogo. 

07. Comunicado. 

08. Convite. 

09. Currículo. 

10. Decreto-lei. 

11. Dicionário. 

12. Edital. 

13. Editorial. 

14. Enciclopédia. 

15. Epitáfio. 

16. Frase enfática. 

17. Jornal. 

18. Legenda de filme. 

19. Lembrete. 

20. Letreiro. 

21. Léxico. 

22. Livro. 

23. Manual de instruções. 

24. Megapensene trivocabular. 

25. Receituário. 

26. Relatório. 

27. Revista. 

28. Tese. 

29. Tratado. 

30. Verbete. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a comunicação escrita, indicados para a expansão das 

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

01.  Carta:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Desdramatização  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Escrita  conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Escrita  parapsíquica:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Escrita  precisa:  Grafopensenologia;  Neutro. 

08.  Escrita  reciclogênica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Grafofilia:  Conscienciografologia;  Neutro. 

11.  Literatice:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 
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12.  Livro  conscienciológico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Rol  de  grafotécnicas:  Grafopensenologia;  Neutro. 

15.  Trafor  da  escrita:  Traforologia;  Homeostático. 

 

DO  PONTO  DE  VISTA  EVOLUTIVO,  INVESTIR  NA  ESCRITA  

E  PUBLICAÇÃO  DE  ESCLARECIMENTOS  CARACTERIZA  

AUTOMATURIDADE  DA  CONSCIN  VOLTADA  À  PRÁTICA  

ASSISTENCIAL.  A  COMUNICAÇÃO  ESCRITA  PERMANECE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza e utiliza a comunicação por intermédio 

da escrita? Dedica-se à produção de artigos, verbetes e livros? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Almeida, Júlio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary 

Salles; revisores Gisélle Razera; et. al; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 

1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm.; br.; Associação Internacional Editares; Foz 
do Iguaçu, PR; 2014; páginas 101 a 157. 

2.  Mendonça, Julieta; Manual do Texto Dissertativo: Modo de Escrita da Redação Científica; revisoras 

Cathia 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 1 a 218. 

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

mas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23 

x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 168 a 174. 
4.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.440 e 1.441. 

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 384. 

5.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 seções; 150 
caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesa; 1 foto; 60 locuções 

do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias; 8 testes; 60 

tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21 cm; br.;  
2a Ed. Rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 

2002; páginas 1 a 276. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A comunicação interassistencial é o ato ou efeito de a consciência emis-

sora transmitir e receber informações, interagir ou compartilhar conceitos e ideias a receptor intra 

e / ou extrafísico utilizando abordagem técnica, precisa, assertiva e multidimensional, de modo  

a ocorrer a interassistência cosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo comunicação vem do idioma Latim, communicatio, “ação de 

comunicar, de partilhar, de dividir”, de communicare, “comunicar; por em comum; reunir; con-

versar; misturar; partilhar; ter quinhão em”. Surgiu no Século XV. O prefixo inter procede do 

mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de; no meio de”. O vocábulo as-

sistência deriva também do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou 

adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar 

presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de 

alguém”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Interlocução interassistencial. 2.  Diálogo interassistencial. 3.  Comu-

nicabilidade tarística. 4.  Comunicação empática assistencial. 5.  Comunicação esclarecedora. 

Neologia. As 3 expressões compostas minicomunicação interassistencial, maxicomuni-

cação interassistencial e megacomunicação interassistencial são neologismos técnicos da Comu-

nicologia. 

Antonimologia: 1.  Ostracização consciencial. 2.  Incomunicabilidade consciencial. 3.  Fe-

chadismo na comunicação. 4.  Babelismo comunicativo. 5.  Confusão comunicativa. 6.  Encalis-

tração comunicativa. 7.  Comunicação manipuladora. 

Estrangeirismologia: o strong profile comunicativo; a comunicação clean efetivando  

a interassistência; a glasnost comunicativa no desassédio grupal; o deficit na comunicação inter-

pares na condição de omissão espúria; a prática autolúcida e com superavit da omissuper; a apre-

sentação “show” não atestando a qualidade da interassistência; o whole pack da comunicação in-

terassistencial; a autolucidez quanto ao fato de nescit vox missa reverti. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Comunicologia Cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Comuni-

quemos para esclarecer. Comunicação possibilita pacificação. Interlocução: comunicação convi-

vial. 

Coloquiologia. A título de exemplo, eis 3 ditos populares, expressando o valor da comu-

nicação: – Quem não se comunica se trumbica. Quem tem boca vai a Roma. Conversando a gente 

se entende. 

Proverbiologia. Eis 1 provérbio relacionado ao tema: – Ao bom entendedor meia pala-

vra basta. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade sadia; os ortopensenes comu-

nicativos; a ortopensenidade comunicativa; o holopensene empático; o holopensene assistencial 

na manifestação da comunicação holossomática. 

 

Fatologia: a comunicação interassistencial; a empatia do saber ouvir para saber respon-

der; a precisão comunicativa nos processos assistenciais; a clareza íntima refletida na clareza ex-

positiva da ideia esclarecedora; a didática comunicativa nos processos de desassédio; a comunica-

ção de ideias impactantes na realização da tares; a inteligência evolutiva (IE) na expressão intrafí-
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sica das ideias tarísticas; o posicionamento comunicativo na dimensão intrafísica, enquanto ne-

cessidade para a intercompreensão na mediação de conflitos; as ideias faladas, porém não escu-

tadas integralmente durante a impactoterapia; a comunicação focada nos fatos visando o esclare-

cimento das partes; a necessidade de adequação à linguagem do assistido sem prejudicar a tares;  

o histrionismo na interassistência; o poliglotismo enquanto expansor das possibilidades de comu-

nicação interassistencial; o uso preciso da semântica qualificando a intercompreensão; o ato de 

saber contar o causo de cunho esclarecedor; os documentários conscienciológicos historiográfi-

cos; as publicações conscienciológicas; os cuidados com as comunicações no ciberespaço; a In-

ternet utilizada de maneira correta e produtiva; a eliminação da fofoca; o domínio do laringocha-

cra ginossomático; a comunicação não-verbal; a autolucidez em relação ao foco da comunicação; 

a comunicação assertiva facilitada pela manutenção do objetivo interassistencial ao adentrar am-

biente desorganizado da mídia; a patologia da sonegação espúria de informações; a superação da 

vaidade, do egão e da autoimagem para se comunicar interassistencialmente; o dia D, da virada de 

mesa do tímido; o autesforço na superação da baixa dicionarização cerebral visando à qualifica-

ção da comunicação interassistencial; a comunicação aberta e coerente; o conhecimento básico 

sobre altura da voz (grave-agudo), intensidade (forte-fraco) e timbre (qualidade vocal) para a co-

municação adequada; o livro, enquanto itinerante natural, comunicador de ideias do autor. 

 

Parafatologia: a comunicação interdimensional com foco no assistido; a comunicação 

energética; a comunicação paraterapêutica da Consciencioterapia; a autovivência do estado vibra-

cional (EV) profilático; os recursos e pararrecursos energéticos aplicados na apresentação midiáti-

ca da Conscienciologia; a força presencial; a perspicácia da leitura energética do ambientex na as-

sertividade comunicativa esclarecedora; a conexão com o amparador esclarecendo o assistente;  

a potencialização comunicativa da conscin através do amparo de função; as dificuldades recípro-

cas da comunicação interdimensional dos amparadores com os assistidos; a sistematização da Ci-

ência Projeciologia, enquanto megassistência planetária através do esclarecimento da possível co-

municação interdimensional pela projeção consciente (PC); a ruptura da alienação da Humanida-

de em relação à Para-Humanidade pela experiência fora do corpo físico (EFC) com lucidez; a co-

municação científica das pesquisas multidimensionais; a comunicação interassistencial com cons-

ciexes extraterrestres; a vivência da paratelepatia avançada; a inarticulação de palavras na trans-

missão da ideia extrafísica em bloco; a compreensão da Paracerebrologia na autexpansão omnico-

municativa; a força energética da comunicação pelo olhar de fraternidade; a triscagem parapsíqui-

ca comunicando a ectoplasmia do sensitivo insuspeito; a sinalética energética parapsíquica pes-

soal na forma de campainha comunicativa; o valor da decodificação dos sinais anímico-parapsí-

quicos para a comunicação interdimensional; o olhar de varredura espraiando energias acolhedo-

ras na interação com a plateia; a repercussão extrafísica da comunicação focada na tares; o posi-

cionamento multidimensional da comunicação interassistencial realizada; a comunicação interdi-

mensional da semiconsciex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da organização interna das ideias; o sinergismo intenci-

onalidade cosmoética–sinceridade interassistencial; o sinergismo autoqualificação cosmoética– 

–amparo de função; o sinergismo abertismo consciencial–inspiração comunicativa; o sinergismo 

antiegoísmo-despojamento aplicado nas exposições e interações sinceras; o sinergismo amizade 

raríssima–comunicação sincera; o sinergismo neuroléxico avançado–versatilidade tarística. 

Principiologia: o princípio cosmoético de analisar a utilidade tarística e cosmoética da 

informação; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) fundamentando a comunicação interas-

sistencial; o princípio da adequação da comunicação ao nível evolutivo da consciência interlo-

cutora; o princípio anticonflitivo da verbação na comunicação esclarecedora. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) evitando o estupro evolutivo; o có-

digo duplista de Cosmoética (CDC) na comunicação sincera; o código grupal de Cosmoética 

(CGC) pautando a comunicação franca no grupo evolutivo. 
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Teoriologia: a teoria da evocação pensênica enquanto exemplo da comunicação ener-

gética a distância; a teoria da tridotação consciencial; a teoria do pensene na condição de uni-

dade básica de manifestação da consciência. 

Tecnologia: as técnicas para a transmissão objetiva da informação desassediadora;  

a técnica da Impactoterapia Cosmoética a partir da comunicação interassistencial; a utilização 

da técnica das facies histriônicas; a técnica de checar a qualidade das intenções na comunica-

ção; a técnica de adequar a pessoa, o local, a hora, o conteúdo e a forma para a comunicação in-

terassistencial. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Comunicação Cons-

cienciológica (COMUNICONS) enquanto exercício da interassistência comunicativa. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório 

conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labora-

tório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o labora-

tório conscienciológico da Paratecnologia; o laboratório conscienciológico das técnicas proje-

tivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeti-

cologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Projeciologia; o Co-

légio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da 

Parapoliticologia. 

Efeitologia: o efeito da organização interna das ideias na clareza comunicativa; o efeito 

esclarecedor da comunicação interassistencial; o efeito desassediador da acareação entre teste-

munhas de fatos e parafatos; o efeito da audição seletiva na comunicação, passível de impedir  

a interassistência; o efeito amplificador da consciencialidade do ouvinte na aula terapêutica;  

o efeito da paragenética no comunicólogo veterano; o efeito paradireitológico na comunicação 

interassistencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da comunicação cosmoética; a comunica-

ção interdimensional lúcida influindo na geração das neossinapses quanto ao holossoma. 

Ciclologia: o ciclo sadio da comunicação coronochacra-frontochacra-laringochacra. 

Enumerologia: a articulação das ideias; a articulação das palavras; a articulação da au-

texpressão; a articulação das energias; a articulação da intencionalidade; a articulação das ver-

pons; a articulação da cosmocomunicação. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio audição-resposta; o binômio co-

municação-multidimensionalidade; o binômio empatia-assertividade; o binômio autolucidez–ex-

pressão cosmoética; os fundamentos básicos para a comunicação interassistencial expressos no 

binômio saber ouvir multidimensionalmente–saber falar multidimensionalmente; o valor do binô-

mio assim-desassim nos contextos comunicativos tarísticos; o binômio ideia-intenção. 

Interaciologia: a interação social favorecida pelo domínio da comunicação interassis-

tencial; a interação cérebro-paracérebro na comunicação amparadora. 

Crescendologia: o crescendo poliglotismo–compreensão–comunicação interassistencial; 

o crescendo telepatia-conscienciês; o crescendo psicografia-pangrafia. 

Trinomiologia: o trinômio interassistencial acolhimento-orientação-encaminhamento;  

a otimização da comunicação interassistencial pelo trinômio tema–preparo pessoal–amparo de 

função; o trinômio vocal boca-faringe-nariz; a comunicação ideativa expressa no trinômio pense-

ne-holopensene-grafopensene; o trinômio vontade-decisão-deliberação resultando em convites 

providenciais; o trinômio autorreflexão-ponderação-autodiscernimento aplicado na moderação 

da comunicação interassistencial. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

artigo-verbete-livro-megagescon. 

Antagonismologia: o antagonismo voz monótona / voz modulada; o antagonismo comu-

nicação lacunada / comunicação eficaz; o antagonismo comunicação esclarecedora / superexpo-

sição egocêntrica nas redes sociais. 

Paradoxologia: o paradoxo do silêncio cosmoetificador; o paradoxo do comunicólogo 

interassistencial ser o primeiro a ser assistido. 
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Politicologia: a tares enquanto expressão da lucidocracia; a assistenciocracia; a democra-

cia comunicativa. 

Legislogia: a lei da causa e efeito atuando na responsabilidade pela comunicação; a evi-

tação da postura comunicativa antiassistencial e retaliativa embasada na lei de talião confundida 

com reciprocidade diplomática; o patrulhamento ideológico impondo a lei da mordaça às vítimas, 

mantendo-as solitárias. 

Filiologia: a comunicofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a científicofilia; a reeducaciofi-

lia; a assistenciofilia; a projeciofilia. 

Fobiologia: a comunicofobia; a assistenciofobia; a neofobia; o sobrepujamento da fobia 

de errar ao comunicar-se com estrangeiros; a sociofobia gerada pela timidez extrema. 

Sindromologia: a síndrome da verborragia acometendo o assistente por falta de auto-

discernimento; a evitação da síndrome de Amiel na comunicação gráfica; a reivindicação comuni-

cativa na síndrome do justiceiro. 

Holotecologia: a comunicoteca; a argumentoteca; a evolucioteca; a consciencioteca;  

a discernimentoteca; a pancognoteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Autocogniciologia;  

a Taristicologia; a Conviviologia; a Cosmovisiologia; a Linguística; a Parapedagogiologia; a Fo-

noaudiologia; a Semioticologia. 

 

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 comunicólogo; o entrevistador; o acoplamentista; o agente retrocog-

nitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cogno-

polita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o cons-

ciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexó-

logo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetó-

logo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a comunicóloga; a entrevistadora; a acoplamentista; a agente retrocogni-

tora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a co-

gnopolita; 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 intelec-

tual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuli-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Ho-

mo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens professor; o Homo 

sapiens reeducator; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapi-

ens cognitor; o Homo sapiens paradireitologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minicomunicação interassistencial = a vivência da conversa revigorante; 

maxicomunicação interassistencial = a vivência da Impactoterapia Cosmoética na docência cons-

cienciológica; a megacomunicação interassistencial = a vivência do conscienciês na cosmoconsci-

ência. 
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Culturologia: a cultura da transparência; a cultura da autenticidade pautando as rela-

ções conscienciais comunicativas. 

 

Taxologia. Pela ótica da Grafopensenologia, eis, na ordem alfabética, 5 veículos de co-

municação interassistencial científica da Conscienciologia, disponíveis para a difusão dos acha-

dos autopesquisísticos: 

1.  Journal of Conscientiology. Produzido pela International Academy of Consciousness 

(IAC). 

2.  Revista Conscienciologia Aplicada. Produzida pela Associação Internacional para 

a Evolução da Consciência (ARACÊ). 

3.  Revista Conscientia. Produzida pela Associação Internacional do Centro de Altos 

Estudos da Conscienciologia (CEAEC). 

4.  Revista de Parapedagogiologia. Produzida pela Associação Internacional de Para-

pedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA). 

5.  Revista Scriptor. Produzida pela União Internacional de Escritores da Consciencio-

logia (UNIESCON). 

 

Contextologia. Pela ótica da Interassistenciologia, o comunicólogo pode se encontrar 

em, por exemplo, 5 contextos comunicativos, enumerados na ordem alfabética: 

A.  Administrativologia: nas relações administrativas organizacionais. 

1.  Empresarial: a atuação comunicativa na empresa convencional e / ou consciencio-

cêntrica visando ao desassédio. 

2.  Liderança parapsíquica: a atuação comunicativa na liderança multidimensional, se-

ja de projetos ou grupos dentro da Conscienciologia, considerando a influência multidimensional 

nas análises. 

3.  Voluntariado: a atuação comunicativa no voluntariado da Instituição Consciencio-

cêntrica (IC) promovendo o desassédio na função de responsabilidade pessoal. 

 

B.  Consciencioterapia: nas relações paraterapêuticas. 

1.  Amparador: a atuação comunicativa conjunta consciencioterapeuta–amparador de 

função na dedicação à interassistencialidade consciencioterápica. 

2.  Consciencioterapeuta: a atuação comunicativa sigilosa em relação às informações 

consciencioterápicas. 

3.  Evoluciente: a atuação comunicativa específica e terapêutica dos conscienciotera-

peutas junto aos evolucientes na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC). 

 

C.  Grafopensenologia: nas relações da escrita conscienciológica resultado das vivên-

cias e paravivências com os conceitos da Conscienciologia. 

1.  Livro: a atuação comunicativa na consolidação da obra escrita, o livro pessoal. 

2.  Megagescon: a atuação comunicativa na publicação da megagescon. 

3.  Periódico: a atuação comunicativa esclarecedora, a partir da publicação de artigo ci-

entífico nos periódicos conscienciológicos. 

4.  Verbete: a atuação comunicativa na escrita e defesa do verbete na condição de ver-

betógrafo na partilha dos neoachados. 

 

D.  Grupocarmologia: nas relações grupocármicas. 

1.  Família evolutiva: a atuação comunicativa desenvolta para a interassistencialidade 

nos ambientes do grupo evolutivo de convívio diuturno. 

2.  Família nuclear: a atuação comunicativa no grupo familiar consanguíneo quando 

convocado à tares. 

3.  Família social: a atuação comunicativa da tares nos diferentes grupos sociais de con-

vívio diuturno. 
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E.  Parapedagogiologia: nas relações ensino-aprendizagem sob a superintendência do 

amparador técnico de função. 

1.  Extrafísico: a atuação comunicativa em vivências extrafísicas consolidando os para-

conhecimentos interassistenciais. 

2.  Itinerante: a atuação comunicativa na itinerância, seja local, regional e / ou interna-

cional em função da tares. 

3.  Palestra pública: a atuação comunicativa para público diversificado e heterogêneo, 

exigindo maior traquejo do professor de Conscienciologia. 

4.  Sala de aula: a atuação comunicativa tarística na sala de aula de Conscienciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a comunicação interassistencial, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Comunicação  lacunada:  Comunicologia;  Nosográfico. 

04.  Comunicação  modular:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Conversa  revigorante:  Coloquiologia;  Homeostático. 

07.  Convite  providencial:  Amparologia;  Homeostático. 

08.  Diálogo  desassediante:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Inibição  comunicativa:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

11.  Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

12.  Mutualidade  da  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

14.  Silêncio  cosmoetificador:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Silêncio  omissivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  COMUNICAÇÃO  INTERASSISTENCIAL  É  EXCELENTE  RE-
CURSO  PARA  A  PROMOÇÃO  DA  TARES  E  DA  EVOLUÇÃO  

CONSCIENCIAL,  POIS  FAVORECE  A  INTERCOMPREENSÃO  

E  A  ANTICONFLITIVIDADE  RUMO  À  MEGAFRATERNIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica a comunicação interassistencial de ma-

neira profilática? Quais têm sido os ganhos evolutivos decorrentes da comunicação tendo o foco 

na interassistencialidade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Marina 

Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões 

e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;  
5 websites; glos. 86 termos; 1 posf.; 20 infográficos; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 155. 

2.  Barros, Saulo C. Rêgo; Manual Prático de Expressões Estrangeiras: Para Professores, Estudantes e Pro-

fissionais de Texto; colaboração Neusa Ruiz Augusto; & Sandra Regina Pierrot O. Antezana; 143 p.; 26 caps.; 1 micro-

biografia; 14 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Disal; São Paulo, SP; 2005; página 86. 
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3.  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; páginas 111, 388  
e 391. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A comunicação interdimensional é o ato ou efeito de a conscin, homem ou 

mulher, transmitir e receber informações, interagir ou compartilhar, entre as dimensões intra e ex-

trafísicas, conceitos, ideias, símbolos e mensagens, promovendo intercâmbio do conteúdo de mo-

do consciente ou inconsciente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo comunicação vem do idioma Latim, communicatio, “ação de 

comunicar, de partilhar, de dividir”, de communicare, “comunicar; por em comum; reunir; con-

versar; misturar; partilhar; ter quinhão em”. Surgiu no Século XV. O prefixo inter procede tam-

bém do idioma Latim, inter, “no inteior de 2; entre; no espaço de; no meio de”. O termo dimensão 

provém do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Apareceu Século XVI. A pala-

vra dimensional surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Paracomunicação interdimensional. 2.  Transmissão multidimensio-

nal de informação. 3.  Troca interdimensional de mensagens. 4.  Diálogo interdimensional. 5.  In-

terlocução multidimensional. 6.  Comunicação parapsíquica. 

Neologia. As 3 expressões compostas comunicação interdimensional, comunicação in-

terdimensional inconsciente e comunicação interdimensional consciente são neologismos técni-

cos da Paracomunicologia. 

Antonimologia: 1.  Incomunicação interdimensional. 2.  Encapsulamento comunicativo. 

3.  Inabilidade expressiva. 4.  Autismo consciencial. 5.  Desconexão paracomunicológica. 

Estrangeirismologia: o turning point da pensenidade eletronótica; o upgrade da comu-

nicação parapsíquica; o brainstorming como conceptáculo ideativo multidimensional; o bench-

marking das melhores práticas parapsíquicas; o branding revelando senhas intermissivistas;  

o briefing mapeando trafores e trafares; os cases orientando a proéxis; o alinhamento da mensa-

gem com o target; o open source parapsíquico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à cognição multidimensional. 

Coloquiologia. Eis 5 expressões populares referentes ao tema: o ato de falar com espíri-

tos; o ato de falar com o além; a inspiração divina; o sopro do destino; a comunicação com os 

mortos. 

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

2 subtítulos: 

1.  “Comunicabilidade. A interlocução com a Consciex Livre (CL), através do consci-

enciês, é equivalente à fala simultânea em 10 idiomas, onde cada palavra alcança um nível cos-

movisiológico”. “O fenômeno da telepatia constitui mera comunicação interconsciencial ou inter-

paracerebral. Já a captação multifrequencial de ideias exige a autovivência do taquipsiquismo 

até com indícios das manifestações do conscienciês”. 

2.  “Comunicação. A evolução consciencial se faz pela comunicabilidade”. “O parafe-

nômeno, quando cosmoético, é o melhor processo de interlocução interdimensional entre as cons-

ciências”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; o holopensene pessoal da 

paraperceptibilidade; os parapensenes; a parapensenidade; os homopensenes; a homopensenida-

de; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os latero-

pensenes; a lateropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene parapsíquico. 
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Fatologia: a comunicação como base no desenvolvimento da evolução civilizatória;  

a ação de tornar algo comum fazer-se entender e provocar reações no receptor; a falha na comuni-

cação; os queloides emocionais interferindo na comunicabilidade; a interpretação dos parafatos  

a partir de dogmas; a eliminação de ruídos, promovendo fidelidade na transmissão da mensagem; 

a decodificação da mensagem em código conhecido; a comunicação como ato de mão dupla;  

a adequação dos canais e meios de circulação da mensagem; a postura descrenciológica sobrepon-

do a postura de oráculo; a acuidade para captar informação relevante; as habilidades comunicati-

vas; o ato de trazer à tona dados obtidos na interfusão entre dimensões; a captação lúcida e a tra-

dução com esclarecimento; a coerência na mensagem; o descortino do “véu de Ísis”; a absorção  

e registro do conteúdo projetivo; a tradução do parafato sendo leal ao conteúdo do fenômeno pa-

rapsíquico; o desassombro do feedback parapsíquico nas Dinâmicas Parapsíquicas do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); o objetivo de informar ideia, fato ou parafato cap-

tado da dimensão extrafísica; o detalhismo na descrição das experiências; o megafoco priorita-

riamente tarístico; o discernimento na aplicação das informações extrafísicas, gerando resultados 

evolutivos positivos. 

 

Parafatologia: a comunicação interdimensional; a comunicação além dos 5 sentidos;  

a comunicação desenvolvida com recursos extrafísicos e extrassensoriais; o abertismo para esta-

belecer comunicação entre as dimensões; o parafato de tornar comum a pararrealidade; a comuni-

cação parapsíquica ampliando o senso de multidimensionalidade pessoal; a autovivência do esta-

do vibracional (EV) profilático possibilitando a conexão multidimensional; a trava holossomática; 

a repressão parapsíquica; as muletas utilizadas para realização da comunicação parapsíquica;  

o desperdício dos conteúdos advindos da inspiração de amparadores extrafísicos; o acoplamento 

energético estabelecendo início do paracontato; o desbloqueio holochacral repercutindo no para-

psiquismo; o descortinamento entre as dimensões; a desdramatização parapsíquica; a utilização da 

sinalética energética e parapsíquica pessoal como ferramenta lúcida na captação dos parafatos;  

a conexão energossoma-mentalsoma; a interpretação correta do conteúdo parafenomênico; o pre-

domínio do paracérebro na captação de ideias de ponta; a qualificação da intenção na ampliação 

da comunicação interdimensional assistencial; a tenepes estabelecendo o diálogo multidimensio-

nal de ponta; a assertividade multidimensional interassistencial através da conexão conscin-cons-

ciex; o laringochacra como condutor da mensagem; as inspirações extrafísicas de consciexes am-

paradoras; a responsabilidade parapsíquica; a paraatuação comunicativa interassistencial promo-

vendo o desassédio; a comunicação telepática paracérebro a paracérebro; a transmissão paracere-

bral; a clariaudiência; a psicografia; o esmero no desenvolvimento do autoparapsiquismo; a pan-

grafia usada como instrumento de multimídia parapsíquica; o teleguiamento; o conscienciês como 

expressão comunicativa máxima. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo fatos-parafatos; o sinergismo detalhismo-erudição am-

pliando a capacidade cognitiva; o sinergismo empatia-psicometria visando a tares; o sinergismo 

amparador do assistente–amparador do assistido eliminando ruídos no canal de comunicação. 

Principiologia: o princípio cosmoético da interação; o princípio da descrença (PD) 

aplicado às vivências parapsíquicas; o princípio da empatia evolutiva; o princípio das múltiplas 

dimensões paralelas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) abrindo frequência interconscien-

cial para comunicação com o amparador; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria do vínculo consciencial; a te-

oria das dificuldades recíprocas. 

Tecnologia: a técnica da comunicabilidade extrafísica; a técnica da empatia auxiliando 

na atração multidimensional; a técnica do estereograma; a técnica da projeciografia vincando os 

experimentos; a utilização da técnica da associação de ideias ampliando a lucidez; a técnica da 

tenepes; a técnica da identificação do modus operandi parapsíquico; o uso da técnica da amplia-
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ção do dicionário cerebral otimizando a conexão com a equipex; a técnica da captação extrafísi-

ca de ideias originais; a técnica do circuito corono-frontochacral. 

Voluntariologia: o aprendizado da comunicação tarística interassistencial do paradigma 

consciencial no voluntariado conscienciológico do Instituto Internacional de Projeciologia  

e Conscienciologia (IIPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico 

grupal Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Projeciolo-

gia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia. 

Efeitologia: o efeito do descortinamento extrafísico; o efeito da interassistência cotidia-

na embasada nos parafatos; o efeito halo da comunicação entre o amparador do emissor e o am-

parador do receptor; o efeito esclarecedor da mensagem de ponta captada; o efeito da transmis-

são de informações entre consciex comunicante e sensitivo intrafísico; o efeito sinérgico do tra-

balho conjunto equipin-equipex. 

Neossinapsologia: as parassinapses advindas do contato contínuo multidimensional; as 

neossinapses geradas pelo atilamento parapsíquico; a fixação das paraneossinapses produzidas 

pela utilização de paratécnicas interassistenciais; as neossinapses formadas pelo acesso teático 

às pararrealidades. 

Ciclologia: o ciclo comunicação primária–comunicação avançada. 

Enumerologia: o ato de saber realizar a parescuta com lucidez; o ato de saber falar aco-

plado com amparadores; o ato de saber ler nas entrelinhas com clareza; o ato de saber traduzir os 

parafenômenos com discernimento; o ato de saber pensenizar com ênfase no pen; o ato de saber 

transmitir as ortoenergias com facilidade; o ato de saber escrever com polimatia multidimen-

sional. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio associação de ideias simples–

conscienciês. 

Interaciologia: a interação mensagem-paramensagem; a interação informação-tra-

dução. 

Crescendologia: o crescendo linguagem intrafísica–linguagem mental universal;  

o crescendo captação de informações básicas–captação de neoverpons; o crescendo diálogo sim-

ples–diálogo transmental; o crescendo vanilóquio-tares. 

Trinomiologia: o trinômio emissor-mensagem-receptor; o trinômio comunicabilidade- 

-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio falar-comunicar-esclarecer; o trinômio pensar-sen-

tir-manifestar. 

Polinomiologia: o polinômio (linguagem) falada-escrita-mímica-telepática. 

Antagonismologia: o antagonismo saber comunicar / não saber comunicar. 

Paradoxologia: o paradoxo de se ter facilidade para captar ideias e permanecer com 

monoideísmos; o paradoxo de estar na Era das Supercomunicações e não usar a categoria de co-

municação mais evoluída; o paradoxo de se ter experiência lúcida extrafísica e mesmo assim ne-

gar a vida fora da matéria; o paradoxo do saber ouvir o não dito; o paradoxo de a conscin abrir 

frequência interconsciencial para se comunicar com amparador extrafísico, permanecendo viti-

mizada por assediadores. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a verponocracia; a co-

municocracia; a argumentocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a liberdade de expressão assegurada no artigo 11
o
 da Declaração Universal 

dos Direitos Humanos; o artigo 3
o
 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei 

n
o
 13.146, de 16 de julho de 2015), ampliando o acesso à informação e derrubando barreiras nas 

comunicações; as paraleis; a lei da cosmoética permeando os discursos tarísticos. 

Filiologia: a comunicofilia; a energofilia; a neofilia; a parapsicofilia; a parafenomenofi-

lia; a paraconviviofilia; a cosmofilia; a assistenciofilia; a criticofilia; a paradidaticofilia. 
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Fobiologia: a neofobia; a parapsicofobia; o medo de aprofundar diálogo com as consci-

ências extrafísicas; a fobia perante os credores do passado; a criticofobia; a projeciofobia; a ener-

gofobia. 

Sindromologia: a síndrome da gurulatria; a síndrome do Oráculo; a síndrome da mani-

pulação consciencial; a síndrome do pensamento acelerado. 

Maniologia: a mania de dar conselhos; a mania de achar saber o melhor para o outro;  

a mania de manipular as informações; a mania de ir “ no bico” dos outros. 

Holotecologia: a comunicoteca; a parafenomenoteca; a linguisticoteca; a argumentote-

ca; a discernimentoteca; a pancognoteca; a interassistencioteca; a sinaleticoteca; a parapsicoteca; 

a mnemoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracomunicologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Para-

percepciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Projeciologia; a Parapedagogiologia; 

a Lexicografia; a Estilologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin parapsíquica; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o au-

todecisor; o autor; o cognopolita; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o educador; o epi-

con lúcido; o intelectual; o intermissivista; o inversor existencial; o maxidissidente; o pesquisa-

dor; o pré-serenão vulgar; o proexólogo; o professor; o projetor consciente; o reciclante existenci-

al; o tenepessista; o tertuliano; o telepata; o poliglota. 

 

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

a autodecisora; a autora; a cognopolita; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a educadora;  

a epicon lúcida; a intelectual; a intermissivista; a inversora existencial; a maxidissidente; a pes-

quisadora; a pré-serenona vulgar; a proexóloga; a professora; a projetora consciente; a reciclante 

existencial; a tenepessista; a tertuliana; a telepata; a poliglota. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens communicologus; o Ho-

mo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens assistentialis;  

o Homo sapiens telepathicus; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: comunicação interdimensional inconsciente = a informação captada ex-

trafisicamente pela conscin e transmitida sem lucidez; comunicação interdimensional consciente 

= a informação captada do extrafísico pela conscin com alto nível de lucidez, aplicada com dis-

cernimento e Cosmoética, priorizando o megafoco assistencial tarístico. 

 

Culturologia: a cultura da liberdade de expressão; a cultura da valorização das mensa-

gens não verbais; a cultura do diálogo claro e objetivo; a cultura da valorização das sincronici-

dades; a cultura da identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a cultura da 

soltura holochacral; a cultura do parapsiquismo; a cultura da megacognição multidimensional. 

 

Paratecnologia. Eis, na ordem funcional, 3 etapas de paratécnicas aplicadas pelos am-

paradores extrafísicos, visando a potencializar a comunicação interdimensional: 

1.  Preparação. O parassistente promove o parabanho energético, envolvendo o sensiti-

vo intrafísico predisposto. 

2.  Envolvimento. A consciex intensifica o padrão das energias, promovendo o encapsu-

lamento energético da conscin assistente. 
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3.  Transmissão. A consciex efetua comunicação da mensagem de paracérebro a paracé-

rebro com holopensene otimizado. 

 

Comunicabilidade. Estabelecer conexão madura entre as dimensões constitui excelente 

ferramenta interassistencial. Primeiro, é necessário haver a comunicação intraconsciencial sadia 

(autopensene) a fim de ocorrer, em seguida, a comunicação extraconsciencial sadia (telepensene). 

Desintermediação. A projetabilidade consciente é o meio de comunicação interdimen-

sional direta, pois permite vivências além do corpo físico, libertando grande número de consciên-

cias dos intermediários. 

 

Otimizadores. Eis a seguir, listados em ordem alfabética, 14 aspectos pró-comunicação 

parapsíquica interassistencial: 

01. Abertismo. A postura íntima neofílica, receptiva e a acessibilidade, a docilidade,  

o bom humor, a boa vontade, fortalecendo a predisposição assistencial. 

02. Associação de ideias. O estímulo ao pensamento analógico e ideias afins, potencia-

lizando o processo paramnemônico. 

03. Desaceleração. O controle da ansiedade e fobias, qualificando o rapport com ampa-

radores extrafísicos. 

04. Descondicionamento. A eliminação de apriorismos, visando a adequação da men-

sagem ao receptor. 

05. Domínio energético. A autochecagem energética, ampliando a lucidez interdimen-

sional 

06. Equilíbrio emocional. A autorganização emocional, propiciando o desassombro 

multidimensional cosmoético. 

07. Erudição. A postura de semperaprendente potencializando o mentalsoma. 

08. Intencionalidade. A qualificação pensênica aumentando a eficiência da transmissão 

de mensagem. 

09. Linguagem. A comunicação consciencial extrafísica sendo conduzida por meios 

verbais telepáticos, consciência a consciência, de modo direto e mentalsomático. 

10. Neutralidade. A manutenção da postura de neutralidade máxima, primando pela  

interpretação fidedigna do conteúdo da mensagem. 

11. Psicometria. A checagem do ambiente e parambiente, detectando o padrão energéti-

co do local para atuação interassistencial lúcida. 

12. Racionalidade. A postura racional, amplificando o discernimento aplicado à deco-

dificação da mensagem. 

13. Universalismo. A empatia universalista, intensificando a conexão e interação com 

diferentes níveis de consciências. 

14. Voliciolina. A força motriz íntima cosmoética, ampliando a autoconfiança parapsí-

quica. 

 

Terapeuticologia: a criticidade na coleta de informações multidimensionais; a atenção 

ao parabanho energético confirmatório da comunicação interdimensional; a superação do medo 

de consciexes; a identificação dos travões parapsíquicos; a disciplina nos registros parafenomêni-

cos; a reeducação do modus operandi parapsíquico; a valorização dos trabalhos mnemônicos;  

a ampliação do dicionário cerebral pessoal; a implantação da autopensenização multidimensional 

diuturna; o descondicionamento dos modelos antiparapsiquismo impostos pela mesologia; a apli-

cação da cognição avançada na interassistencialidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a comunicação interdimensional, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01. Abertismo  parapsíquico:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

02. Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

03. Assinatura  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

04. Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

05. Comunicação  interassistencial:  Comunicologia;  Homeostático. 

06. Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07. Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

08. Linguagem  mentalsomática:  Comunicologia;  Homeostático. 

09. Ortótes:  Ortopensenologia;  Homeostático. 

10. Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11. Parapsiquismo  paraproxêmico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12. Saberes  comunicativos:  Comunicologia;  Neutro. 

13. Síndrome  do  Oráculo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14. Tares  parapsíquica:  Descrenciologia;  Homeostático. 

15. Tradução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

O  PADRÃO  PENSÊNICO  SADIO  QUALIFICA  A  COMUNICA-
ÇÃO  INTERCONSCIENCIAL  E  A  DECODIFICAÇÃO  PARA-
PERCEPTIVA.  MANTER  LUCIDOPENSENES  DESCORTINA   

A  PARARREALIDADE  E  EXPANDE  A  PARACOMUNICAÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia a condição da comunicação interdi-

mensional autoconsciente? Qual o nível de lucidez e discernimento na captação das informações? 

Aplica com Cosmoética os dados decodificados de modo a proporcionar esclarecimento interas-

sistencial? 

 
Filmografia  Específica: 
 

1.  A Chegada. Título Original: Arrival. País: EUA. Data: 2016. Duração: 116 min. Gênero: Ficção Cientí-
fica. Idade (censura): 10 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: 

Denis Villeneuve. Elenco: Abigail Pniowsky; Amy Adams; Anana Rydvald; Andrew Shaver; Forest Whitaker; Jeremy 

Renner; Joe Cobden; Julia Scarlett Dan; Julian Casey; Larry Day; Leisa Reid; Mark O'Brien; Max Walker; Michael Stuhl-
barg; Nathaly Thibault; Pat Kiely; Philippe Hartmann; Russell Yuen; Ruth Chiang; & Tzi Ma. Produção: Aaron Ryder; 

Dan Levine; David Linde; Karen Lunder; & Shawn Levy. Roteiro: Eric Heisserer, embasado no livro The Story of Your 

Life, de Ted Chiang. Fotografia: Bradford Young. Música: Jóhann Jóhannsson. Montagem: Joe Walker. Companhia: 
Film Nation Entertainment; Lava Bear Films; & 21 Laps Entertainment. Distribuição: Paramount Pictures. Sinopse: 

Naves alienígenas chegaram às principais cidades do mundo. Com a intenção de se comunicar com os visitantes, a linguis-

ta e o militar são chamados para decifrar as estranhas mensagens dos visitantes. 
2.  Falando com os Mortos. Título Original: Living with the Dead. País: EUA. Data: 2002. Duração: 142 

min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em 

DVD). Direção: Stephen Gyllenhaal. Elenco: Ted Danson; Mary Steenburgen; Diane Ladd; Michael Moriarty; & Queen 
Latifah. Produção: Preston Fischer. Desenho de Produção: Brent Thomas. Direção de Arte: Roxanne Methot. Roteiro: 

John Pielmeier, embasado no livro Talking to Heaven, de James Van Praagh. Fotografia: Jeff Jur. Música: Normand 

Corbeil. Montagem: Neil Mandelberg. Cenografia: Mary-Lou Storey. Efeitos Especiais: Gajdecki Visual Effects 
(GVFX); & Toybox. Companhia: Columbia Broadcasting System (CBS); Gaslight Pictures; & Once Upon a Time Films. 

Outros dados: Filme produzido para TV; também conhecido pelo título Talking to Heaven. Sinopse: Desde criança 

James Van Praagh vê e fala com os mortos. Após muitos anos, James une-se à polícia para encontrar temido serial killer. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Rosenberg, Marshall B.; Comunicação não-violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pesso-

ais e Profissionais (Nonviolent Communication: A Language of Life); pref. Arun Gandhi; revisor técnico Dominic Barter; 

trad. Mário Vilela; 286 p.; 13 caps.; 6 depoimentos; 3 E-mails; 40 enus.; 1 tab.; 5 testes; 3 websites; 55 refs.; alf.; 21 x 14 
cm; br.; 3a Ed.; Ágora; São Paulo, SP; 2006; páginas 63, 64, 159 e 160. 
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2.  Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de 

Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogra-

mas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23 
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 141, 142, 178 e 179. 

3.  Teles, Mabel; Zéfiro: A Paraidentidade Intermissiva de Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; et al.; 240 

p.; 3 seções; 14 caps.; 113 citações; 22 E-mails; 32 enus.; 37 fotos; 1 linha do tempo; 1 minicurrículo; 2 tabs.; 20 websi-
tes; glos. 210 termos; 45 refs.; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2014; páginas 105 e 106. 

4.  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 84. 

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 384 e 385. 
6.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 
enc.; 10a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 594 a 602 e 652 a 654. 

 

M. L. Z. 
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C O M U N I C A Ç Ã O    L A C U N A D A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A comunicação lacunada é a falha na transmissão de informações, caracte-

rizada pela descontinuidade do processo interativo, suscitando interpretações errôneas da parte da 

consciência receptora quanto à intenção da consciência emissora, possibilitando auto e heterassé-

dios ou acumpliciamentos interconscienciais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. 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. O termo lacuna deriva tam-

bém do idioma Latim, lacuna, “fosso; lagoa; brejo; lamaçal; barranco; buraco; cavidade; oco; fa-

lha; defeito; vão”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Comunicação defectiva; transmissão falha. 2.  Conversação vaga. 

3.  Linguagem cifrada. 4.  Omissão deficitária. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados da palavra lacuna: la-

cunada; lacunado; lacunar; lacunário; lacunosa; lacunosidade; lacunoso; megalacuna; minila-

cuna; retrolacuna. 

Neologia. As duas expressões compostas comunicação lacunada inconsciente e comu-

nicação lacunada consciente são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Comunicação eficaz; comunicação plena. 2.  Autoposicionamento 

indubitável. 3.  Omissão superavitária. 

Estrangeirismologia: o gap na comunicação; a falta de outputs; a ausência de feedback; 

o desperdício do briefing; o hollow profile da oratória; o misunderstanding; o Argumentarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade madura. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal lacunado; os criptopensenes; a criptopensenidade; 

os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os ectopensenes; a ectopensenidade; os pedopensenes;  

a pedopensenidade; os picnopensenes; a picnopensenidade; os semipensenes; a semipensenidade. 

 

Fatologia: a comunicação lacunada; os monossílabos; as meias palavras; as respostas 

econômicas; a aura de mistério; o distanciamento consciencial; o 1% de má forma atrapalhando 

os 99% de conteúdo; a falta da unidade linguística adequada para explicar o conceito; o corte do 

final de palavras e frases; os exemplos desconexos da autexposição; a acriticidade quanto à inade-

quação do assunto; a palavra solta na condição de resposta à pergunta complexa; a expressão de 

metade da linha de raciocínio; a necessidade de repetição do não-entendido; a inferência sobre  

o quanto os ouvintes deveriam conhecer da questão tratada; o fato de a realidade patente para cer-

ta pessoa não ser óbvia para outra; o desprezo da diferença cultural causadora de ruído; as paradas 

constantes quebrando a linha de raciocínio; a ativação do esquema de merecimento; o querer estar 

certo em detrimento do melhor para todos; a rigidez na hora de interagir não permitindo mudança 

de enfoque na abordagem, nem esclarecimento dos envolvidos; as vítimas das armadilhas da lin-

guagem e da desinformação; a impressão equivocada do desinteresse alheio quanto às elucidações 

dos fatos; o escondimento do erro durante a explicação falsa; o jogar a poeira para debaixo do ta-

pete; a emenda sendo pior ao soneto todo; a perda da chance de esclarecer os malentendidos ge-

rando incômodo entre os pares; o fato de concisão não ser necessariamente comunicação lacunada 

e prolixidade não ser comunicação plena. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático limpando as intoxi-

cações laringochacrais resultantes da incomunicação; as palavras em conformidade com a sinalé-

tica energética e parapsíquica pessoal; a representatividade multidimensional influenciando na co-

municação intrafísica; o boi na linha; o medo da interferência de agentes extrafísicos estabelecen-

do os limites da fala da conscin. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a demanda pelo sinergismo informação-motivação; a busca do siner-

gismo voz-mímica. 

Principiologia: a generalização do princípio de “não precisar dar satisfação a nin-

guém”; a universalização do princípio “para bom entendedor, pingo é letra”; a extensão a todos 

do princípio “quem cala consente”; o princípio da ambiguidade da comunicação. 

Codigologia: o código fonético internacional; o código internacional de sinais; o códi-

go pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à partilha do conhecimento. 

Teoriologia: a teoria da conspiração. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o la-

boratório conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Pa-

rapedagogiologia; o voluntariado nas Instituições Conscientiocêntricas (ICs) funcionando ao mo-

do de laboratório eficaz para a evitação da comunicação lacunada. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 

Efeitologia: os efeitos da inércia da consciência na criação de patopensenes; os efeitos 

da preguiça mental nas expressões empobrecidas da conscin; os efeitos da superavaliação das 

palavras na manutenção da autoimagem; os efeitos da coerção da fase infantil na vida adulta; 

o gerenciamento lúcido dos efeitos do patrulhamento ideológico; o efeito da transparência do fa-

lante no posicionamento dos ouvintes; os efeitos positivos do interesse pelo outro nos colóquios 

cotidianos; os efeitos das línguas gestuais na eliminação das falhas comunicativas. 

Ciclologia: o ciclo conceito consensual–entendimento mútuo; o ciclo tacon-tares. 

Enumerologia: a lacuna afetiva; a lacuna conceitual; a lacuna contextual; a lacuna cos-

moética; a lacuna energética; a lacuna evolutiva; a lacuna livresca; a lacuna parapsíquica; a la-

cuna social. O elitismo; o esoterismo; o fanatismo; o hermetismo; o obscurantismo; o ocultismo; o 

murismo; o sectarismo. A indireta; a ironia; o sarcasmo; a manipulação; a inferência; a polisse-

mia; o preconceito. A entonação; a dicção; a fluência; a firmeza; a articulação; a velocidade; o vo-

lume da voz. 

Binomiologia: o binômio autabstenção-heteropreenchimento; o binômio subinforma-

ção-conivência; o binômio raciocínio truncado–discurso incompreensível; o binômio impulsivi-

dade-autestigma. 

Interaciologia: a interação hipomnésia–comunicação defeituosa. 

Trinomiologia: o trinômio teática-conformática-verbação; o trinômio assimilação sim-

pática–leitura energética–diálogo eficaz; o trinômio preparação-informação-adequação; o trinô-

mio dúvidas-dilemas-debates; o trinômio pensamento-fala-letra; o trinômio tema-termo-tempo. 

Polinomiologia: o polinômio plantochacra-cardiochacra-laringochacra-coronochacra; 

o polinômio interprisão-vitimização-recomposição-libertação; o polinômio emissor-mensagem- 

-ruído-receptor-feedback. 

Antagonismologia: o antagonismo objetividade / subjetividade; o antagonismo profun-

didade / superficialidade; o antagonismo autodefesa / defensiva; o antagonismo comedimento 

/ autexposição vã; o antagonismo flexibilidade / complacência; o antagonismo olho no olho / ca-

ra de paisagem; o antagonismo assertividade / sentido aproximado; o antagonismo argumento 

racional / interlocutor irracional; o antagonismo paradigma consciencial / paradigma materia-

lista; o antagonismo negociação colaborativa / negociação competitiva. 

Politicologia: a argumentocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço para furar a bolha do comodismo egocêntrico. 
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Fobiologia: a autocriticofobia; a daxofobia; a decidofobia; a enissofobia; a lalofobia;  

a sociofobia; a verbofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome de Asperger; a síndrome da ec-

topia afetiva (SEA); a síndrome do infantilismo. 

Maniologia: a mitomania; a fraseomania. 

Holotecologia: a argumentoteca; a comunicoteca; a conflitoteca; a convivioteca; a ima-

geticoteca; a lexicoteca; a linguisticoteca; a problematicoteca; a sociologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Filologia; a Linguística; a Lexicologia; a Enci-

clopediologia; a Intencionologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Criteriologia; a Pri-

orologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o abstencionista; o monocórdio; o lacônico; o sonegador de informa-

ções; o miserê da comunicação; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; 

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetra;  

o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o fonoaudiólogo; o proexista;  

o epicon lúcido; o escritor; o intermissivista; o parapercepciologista; o verbetógrafo. 

 

Femininologia: a abstencionista; a monocórdia; a lacônica; a sonegadora de informa-

ções; a miserê da comunicação; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafí-

sica; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a fonoaudióloga; a proe-

xista; a epicon lúcida; a escritora; a intermissivista; a parapercepciologista; a verbetógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens informaticus; o Homo 

sapiens bifrons; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens omniexpositor; o Homo 

sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: comunicação lacunada inconsciente = a comunicação da conscin-polia-

na, ingênua, imatura quanto à boa vontade de outras consciências; comunicação lacunada cons-

ciente = a comunicação da conscin malintencionada, astuta, manipuladora da boa vontade de ou-

tras consciências. 

 

Culturologia: a cultura da comunicabilidade. 

 

Terapeuticologia. Para a conscin, homem ou mulher, ciente da necessidade de melhorar 

a interação pessoal e disposta à autorreciclagem, deixando a própria atuação mais completa possí-

vel por meio da interassistência, eis 35 exemplos, em ordem alfabética, de posturas pró-comuni-

cação plena a serem analisadas e empregadas no dia a dia, conforme a necessidade: 

01.  Amparabilidade. Utilização prática do suporte dos amparadores de função. 

02.  Antiofensividade. Respeito aos valores alheios. 

03.  Atitude. Entendimento da importância do gestual adequado. 

04.  Atualização. Apresentação despojada da nova realidade evolutiva pessoal. 

05.  Autenfrentamento. Pergunta presencial nas tertúlias do CEAEC. 

06.  Autenticidade. Indagação permanente quanto às próprias intenções. 

07.  Autoridade moral. Emprego do autexemplarismo no complemento da assistência. 

08.  Autossustentação. Manutenção da própria vida intrafísica sem dependências. 
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09.  Bom humor. Quebra do silêncio com narrativas oportunas. 

10.  Cardiochacralidade. Evitação do dicionário de palavras impronunciáveis. 

11.  Cientificidade. Argumentação lógica sobre o porquê das coisas. 

12.  Completismo. Emissão de opiniões bem-acabadas. 

13.  Comunicação visual. Adoção de estilo pessoal bem definido. 

14.  Convivialidade. Aviso aos parentes e amigos sobre férias e outros compromissos. 

15.  Cosmoética. Assunção de papéis coerentes com a autoconsciencialidade. 

16.  Criticidade. Aproveitamento da própria exposição como objeto de autopesquisa. 

17.  Desrepressividade. Administração inteligente dos conflitos no cotidiano. 

18.  Duplismo. Aplicação da técnica diálogo-desinibição. 

19.  Escolaridade. Gerenciamento dos aportes acadêmicos. 

20.  Esforço. Superação do autodesempenho mediano por meio do detalhismo. 

21.  Exaustividade. Construção conjunta do raciocínio lógico esclarecedor. 

22.  Fecundidade. Compartilhamento de ideias libertárias. 

23.  Holossomaticidade. Conscientização quanto à interação dos veículos conscienciais. 

24.  Interação. Estimulação dos contatos interpessoais sadios. 

25.  Opinaticidade. Suporte da autestima para emissão segura do ponto de vista. 

26.  Paciência. Constância para perceber os resultados. 

27.  Parapsiquismo. Abertura dos paraouvidos durante a interlocução. 

28.  Poliglotismo. Enriquecimento do dicionário cerebral ao aprender outros idiomas. 

29.  Posicionamento. Firmeza na própria manifestação e marcação do terreno pessoal. 

30.  Precaução. Notificação de no mínimo duas pessoas sobre decisões importantes. 

31.  Preparação. Atenção às aspirações e características individuais dos ouvintes. 

32.  Racionalidade. Cultivo da ortopensenidade. 

33.  Repercutibilidade. Uso intencional de palavras de alcance interdimensional. 

34.  Reverificabilidade. Confirmação do apoio grupal para projetos relevantes. 

35.  Sensibilidade. Lucidez quanto às energias entrantes nas lacunas pessoais. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a comunicação lacunada, indicados para a expansão das 

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

01.  Ansiedade  omissiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

03.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

04.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Dubiopensenidade:  Autopensenologia;  Neutro. 

08.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

10.  Minicontratempo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Minifalha:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Mnemotécnica  vocabular:  Mnemossomatologia;  Neutro. 

13.  Obscuridade:  Holomaturologia;  Neutro. 

14.  Raciocínio  falho:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Truncagem  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Nosográfico. 
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A  COMUNICAÇÃO  LACUNADA,  COMUM  ENTRE  OS  PRÉ- 
-SERENÕES  VULGARES,  É  REALIDADE  INTERCONSCIEN-

CIAL  A  SER  SOLUCIONADA  DE  MODO  A  MINIMIZAR  EQUÍ-
VOCOS  EM  PROVEITO  DA  TAREFA  DO  ESCLARECIMENTO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta algum nível de comunicação lacuna-

da? Qual é o nível de autoconsciência multidimensional de tal fato? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 

enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-
nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 38 a 42. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangei-

rismos; 102 filmes; 40 ilus.; 5 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 
29 x 21 x 7 cm; enc.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Igua-

çu, PR; 2003; página 1.541. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 107, 120 e 340. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A comunicação modular é o estilo das abordagens panorâmicas, megabran-

gentes, diversificadas, conteudísticas e formalísticas empregando pensenes-módulos com sinôni-

mos, analogismos, conceitos conjugados, binômios, interações, aproximações simples e interrela-

ções nas pesquisas e múltiplas formas de comunicabilidade da conscin lúcida, universalista, na 

condição autorreconhecida de cidadã supranacional, multidimensional, autorrevezadora pluriexis-

tencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo comunicação vem do idioma Latim, communicatio, “ação de 

comunicar; de partilhar; de dividir”. Surgiu no Século XV. O termo modular procede também do 

idioma Latim, modulare, “regular; dispor regularmente; ordenar; medir; usar medida-base (Arqui-

tetura); dar ritmo; cadenciar; marcar o compasso; cantar; tocar (instrumento)”. Apareceu no Sé-

culo XVI. 

Sinonimologia: 1.  Comunicação cosmovisual. 2.  Autexpressão modular. 3.  Cognição 

cosmovisual. 4.  Megacognição modular. 5.  Estilística Poliédrica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo módulo: de-

modulação; demodulador; desmodular; modulação; modulada; modulado; modulador; modula-

dora; modulagem; modulante; modular; modularidade; modulatório; modulável; módulo-fonte; 

módulo-objeto; modulor; unimodular. 

Neologia. As 3 expressões compostas comunicação modular, comunicação modular 

conteudística e comunicação modular formalística são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Comunicação bitolada. 2.  Comunicação univisual. 3.  Autexpressão 

simplista. 4.  Cognição monovisual. 5.  Estilística Monovisual. 

Estrangeirismologia: o wireless (módulos de comunicação). 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cosmovisão generalista universalista. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os cosmopensenes; a cosmo-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a poten-

cialização da autopensenidade. 

 

Fatologia: a comunicação modular; a unidade ideativa planejada segundo determinadas 

proporções e destinada a reunir-se ou ajustar-se a outras unidades análogas, de várias maneiras, 

formando o todo homogêneo e funcional de comunicação; o fluxograma da comunicabilidade 

com etapas ou módulos interconectados; os textos modulares; a ultrapassagem avançada dos 

signos; a minimização da forma; a exaltação do conteúdo multifacetado; a variação das aborda-

gens técnicas; a modularidade da mente; a plataforma, o protocolo, o sistema e a Tecnologia de 

comunicação modular nas telecomunicações; o acoplamento dos módulos; a análise modular do 

discurso; a composição dos módulos didáticos; a exposição modular itinerante; a exposição 

modular multimídia; os computadores na condição de módulos de memória; os módulos opcio-

nais; os módulos pedagógicos transnacionais; os módulos pedagógicos virtuais; os sistemas 

cognitivos modulares; os sistemas de módulos de valor agregado; as ferramentas de comunicação 

pedagógica; a abordagem cosmovisiológica do tema por múltiplos flancos e facetas; a amplifica-

ção das análises; a evitação do restringimento do autodiscernimento; a catálise do megadiscerni-

mento; os potencializadores da hiperlucidez; a desdramatização do simplismo; o eixo da hipera-

cuidade; a descomplicação da complexificação pelo emprego da pluralidade das expressões; o uso 
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teático da Cognatologia (Soma, Somática, Somatologia; Energossoma, Energossomática, Ener-

gossomatologia; Psicossoma, Psicossomática, Psicossomatologia; Mentalsoma, Mentalsomática, 

Mentalsomatologia); o entendimento dos erros lógicos; a compreensão refinada dos contorcionis-

mos mentaissomáticos; a hiperacuidade dos jogos mentaissomáticos; a aplicação técnica dos tro-

cadilhos; a sincronia intelectiva; o estilo universalista; a comunicação generalista; a redação cos-

mopolita; o coloquialismo cosmovisiológico; a valorização dos neologismos e estrangeirismos  

a favor da polimatia; os textos das Seções desta Enciclopédia repetidos entre os verbetes; o em-

prego de sinônimos copiosos e expressões compostas similares na redação; a aplicação dos 

indicadores conscienciométricos saudáveis; a teática dos indicadores da Homeostática da conscin 

lúcida; a paciência aplicada à cosmovisão dos conteúdos e das formas comunicativas; o cultivo 

apurado da memória ideológica; as estimulações permanentes do dicionário cerebral analógico 

dos autores e leitores. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a autopredisposição à vivência do fenômeno da pangrafia; a comu-

nicação no rumo do conscienciês; a conscin poliédrica; a pessoa polímata. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio autodidata da conscin semperaprendente. 

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

Teoriologia: a teoria da comunicação pessoal multidimensional. 

Tecnologia: a técnica da multifacetação cognitiva; a técnica da circularidade; a técnica 

da exaustividade; as técnicas de redação modular. 

Voluntariologia: os voluntários e voluntárias conscienciológicos mentaissomáticos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmovisiologistas. 

Efeitologia: os múltiplos efeitos da inteligência evolutiva (IE). 

Neossinapsologia: o incentivo às neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo intrafísico infância ingênua–juventude inexperiente–maturidade eru-

dita. 

Enumerologia: a Comunicologia Modular; a Redaciologia Modular; a Conformática 

Modular; a Estilística Modular; a Coloquiologia Modular; a Cogniciologia Modular; a Circulari-

dade Modular. 

Binomiologia: o binômio taquipsiquismo-multiculturalismo. 

Interaciologia: a interação conscin poliédrica–estilo poliédrico. 

Crescendologia: o crescendo somaticidade-psicossomaticidade-mentalsomaticidade;  

o crescendo racionalização simplista–racionalização complexa. 

Trinomiologia: o trinômio conteúdo–forma–veículo de comunicação. 

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

Antagonismologia: o antagonismo multidimensionalidade / intrafisicalidade; o antago-

nismo paracerebralidade lúcida / subcerebralidade inconsciente; o antagonismo raciocínio ex-

pandido / raciocínio restringido; o antagonismo Conscienciologia / Eletronótica; o antagonismo 

Ciência / Arte; o antagonismo linguagem erudita / linguagem popular; o antagonismo texto téc-

nico / texto poético. 

Paradoxologia: o paradoxo da cosmovisão simplificadora. 

Politicologia: a democracia mediática. 

Legislogia: a lei do esforço máximo aplicada à autocomunicabilidade. 

Filiologia: a neofilia desinibida. 

Fobiologia: a eliminação definitiva da neofobia do Ignorantismo. 

Holotecologia: a cognoteca; a mentalsomatoteca; a consciencioteca; a comunicoteca; 

a ciencioteca; a didaticoteca; a linguisticoteca. 
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Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Cosmovisiologia; a Exaustivologia; a Holo-

maturologia; a Mnemossomatologia; a Parapedagogiologia; a Linguística; a Filologia; a Lexico-

grafia; a Morfologia; a Cognatologia; a Estilologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

betógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens modulator; o Homo sapiens communicologus; o Homo 

sapiens philologus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens divul-

gator; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens argumentator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: comunicação modular conteudística = a abordagem multidisciplinar ao 

tema em foco; comunicação modular formalística = a abordagem multiformal ao tema em foco. 

 

Culturologia: a multiculturalidade da comunicabilidade interconsciencial evoluída. 

 

Módulos. Eis, por exemplo, na ordem funcional, 6 categorias de módulos de comunica-

ção empregados na redação desta Enciclopédia: 

1.  Seções. Padronizadas e selecionadas conforme a requisição do tema. 

2.  Fatuística. Itens das seções resumindo blocos de ideias e sínteses cabíveis, a fim de 

serem utilizadas em outros verbetes. 

3.  Detalhismo. Itens utilizáveis em diversos verbetes. 

4.  Perfilologia. Itens utilizáveis na maioria dos verbetes. 

5.  Fórmulas. Fórmulas formais de palavras agrupadas mantêm o padrão de escrita. 

6.  Verbetes. Permitem ser agrupados em diferentes combinações para ampliar a visão 

sobre determinado assunto, sendo mais explicitativos nas Remissiologias. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a comunicação modular, indicados para a expansão das 

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

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Cognato:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

08.  Divulgação  científica:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

11.  Sinonimologia:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Soltura  mentalsomática:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

O  MAIS  RELEVANTE  NA  COMUNICABILIDADE  MODULAR 
É  A  CONSCIN  LÚCIDA  ENTENDER  MELHOR  O  UNIVERSO  

DA  COMUNICAÇÃO,  RECONHECENDO  A  PRIORIDADE 
DA  EXPANSÃO  DA  CONSCIENCIALIDADE  NO  COSMOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a técnica da comunicação modular? 

Tal recurso vem ampliando o universo da cognição em você? 
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C O M U N I C A Ç Ã O    N Ã O    V E R B A L  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A comunicação não verbal é o processo de transmissão e recepção de men-

sagens da conscin, homem ou mulher, a partir de meios ou elementos não verbais, compreenden-

do, por exemplo, o comportamento cinestésico e a aparência física dos interlocutores, a paralin-

guagem, a proxêmica e as condições ambientais nas quais a interação ocorre. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo comunicação deriva do idioma Latim, communicatio, “ação de co-

municar, de partilhar, de dividir”. Surgiu no Século XV. A palavra não procede também do idio-

ma Latim, non, “não”. Apareceu no Século XII. O vocábulo verbal provém do mesmo idioma La-

tim, verbalis, “de palavras; verbosidade; derivado de verbo”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Comportamento não verbal. 2.  Gestualística. 3.  Mímica. 4.  Quiro-

nomia. 5.  Linguagem corporal. 6.  Expressão Facial. 7.  Comunicação indireta. 

Neologia. As duas expressões compostas comunicação não verbal psicossomática e co-

municação não verbal mentalsomática são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Comunicação verbal. 2.  Comunicação escrita. 3.  Comunicação pa-

rapsíquica. 4.  Incomunicabilidade. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação interpessoal; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os grafopensenes não verbais. 

 

Fatologia: os atos não verbais; a expressividade somática; os gestos corporais simul-

tâneos à fala potencializando os sinais vocais; a gesticulação oportuna diminuindo o número de 

frases e palavras; a linguagem corporal revelando os processos mentais não articulados na fala; as 

mudanças posturais dos interlocutores indicando troca de assunto ou novos estágios de interação; 

os marcadores cinéticos e / ou paralinguísticos na comunicação interpessoal; os maneirismos; os 

rituais; a cara de paisagem; as encenações; a mímica; as poses; as caras e bocas; a influência dos 

atos não verbais na criação do tipo social; os vestígios de ação comunicando o não dito; as ex-

pressões faciais regulando o fluxo das interações humanas; as marcas de expressão; a polissemia 

dos signos não verbais; as mensagens não verbais multissígnicas; os signos não verbais intercul-

turais; o plano semântico da comunicação não verbal; a discrepância entre a aparência idealizada 

e a realidade expressa na comunicação não verbal espontânea; as contradições entre o compor-

tamento verbal e o não verbal da conscin dissimulada; a leitura dos conteúdos implícitos da co-

municação não verbal; a mensagem subentendida; os movimentos corporais revelando a iden-

tidade cultural de determinada comunidade linguística; as inferências heteroconscienciométricas  

a partir da análise do soma e da aparência visual da conscin; os sinais somáticos; o papel dos atos 

não verbais na anaconscienciocinese; a mensagem implícita no fenômeno patológico da soma-

tização; o bom-tom comunicacional no traquejo social; a prosódia; a autexpressão dramática;  

a performática; a primeira impressão; o dilema cognitivo evidenciado na expressividade não ver-

bal da conscin; a conflitividade pessoal revelada nas mutilações somáticas silenciosas; o equilí-

brio intraconsciencial manifesto na gesticulação harmoniosa e concatenada; os marcadores ver-

bais expressando os aspectos não verbais da linguagem da Internet; os emoticons; a Era da Mega-

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

gética e parapsíquica pessoal; a aparência somática sugerindo a qualidade da psicosfera da cons-

cin; o fenômeno da retrocognição desencadeado pela auto e / ou heterogestualidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo significante-significado; o sinergismo somático; o siner-

gismo Etologia–comunicação não verbal; o sinergismo comunicacional entre os integrantes da 

dupla evolutiva. 

Principiologia: o princípio da inteligibilidade; o princípio da economia comunicacio-

nal; o princípio da cooperação na comunicação humana; o princípio da empatia evolutiva;  

o princípio da descrença; o princípio da convivialidade humana; o princípio paraprofilático de 

pensar sempre antes de se expressar. 

Codigologia: os códigos não verbais compartilhados em sociedade; os códigos de co-

municação extralinguística; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código duplista de Cos-

moética (CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da inteligência corporal-cinestésica; a teoria da inteligência co-

municativa; a teoria da persona. 

Tecnologia: as técnicas de interpretação; as técnicas da comunicação não verbal na 

interlocução esclarecedora; as técnicas parapedagógicas; a técnica do detalhismo; as técnicas 

gestuais de heterodesassédio; as técnicas dramatúrgicas da conscin teatral; as técnicas cons-

cienciométricas aplicadas ao estudo da expressividade da conscin. 

Voluntariologia: o voluntário docente no âmbito da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Imobilidade Física Vigil; o laboratório consciencio-

lógico da Parapedagogiologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório 

conscienciológico da Somatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Linguistas; o Colégio Invisível dos Semiologistas; 

o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas. 

Efeitologia: os efeitos da matriz cultural na comunicação não verbal dos integrantes de 

específica etnia; os efeitos da globalização comunicacional na internacionalização dos signos 

não verbais; os efeitos dos estereótipos faciais na apreciação de pessoas; o efeito do comporta-

mento ocular na comunicação interpessoal; os efeitos da paragenética nos maneirismos pesso-

ais; o efeito da intencionalidade na gesticulação pessoal; os efeitos da comunicação não verbal 

na minimização das ambiguidades da comunicação oral; os efeitos do domínio bioenergético na 

comunicação não verbal; os efeitos evolutivos da comunicação não verbal nas limitações intera-

cionais da conscin monoglota; os efeitos do controle muscular refinado e das habilidades cogni-

tivas na expressividade facial; o efeito do holopensene dos ambientes no comportamento comuni-

cativo das conscins. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das interrelações comunicativas. 

Ciclologia: o ciclo escondimento-revelação; o ciclo mentalidade artística psicossomá-

tica–mentalidade científica mentalsomática; o ciclo assim-desassim; o ciclo evolutivo autexposi-

ção explícita–anonimato social (Serenão). 

Enumerologia: os gestos pontuadores; os gestos icônicos; os gestos dícticos; os gestos 

interacionais; os gestos emblemáticos; os gestos metafóricos; os gestos ensaiados; os gestos invo-

luntários; os gestos retrocognitivos. A bugiaria; a munganga; o trejeito; o aceno; a continência;  

o tremelique; o cacoete. O silêncio omissivo; o silêncio opressivo; o silêncio cosmoetificador;  

o silêncio reflexivo; o silêncio eloquente; o silêncio repulsor; o silêncio acolhedor. 

Binomiologia: o binômio expressão facial–linguagem corporal; o binômio fala-gesto;  

o binômio ECs-gesticulação; o binômio essência-aparência; o binômio impulso-cerebelo; o bi-

nômio contexto-significado; o binômio conteúdo-forma; o binômio sintaxe-semântica; o binômio 

intencionalidade-gestualidade; o binômio autocrítica-heterocrítica. 
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Interaciologia: a interação gestos–postura–movimentos corporais–fala; a interação vi-

da íntima–vida pública; a interação ECs–postura–força presencial; a interação intraconscien-

cialidade-interconsciencialidade-extraconsciencialidade; a interação fachada pessoal–fachada 

social; a interação entonação de voz positiva–palavras negativas expressando jocosidade ou 

zombaria; a interação entonação de voz negativa–palavras positivas denotando sarcasmo, iro-

nia, raiva ou insatisfação camuflada. 

Trinomiologia: o trinômio codificação arbitrária–codificação icônica–codificação in-

trínseca; o trinômio linguagem das ações–linguagem dos sinais–linguagem dos objetos; o tri-

nômio codificação-decodificação-feedback; o trinômio signos estáticos–signos cinéticos lentos– 

–signos cinéticos rápidos; o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio comunica-

ção não verbal–comunicação verbal–comunicação parapsíquica; o trinômio Comunicologia- Pa-

rapedagogiologia-Didática; o trinômio Proxêmica-Distancêmica-Cronêmica; o trinômio leitura 

dos conteúdos verbais–leitura dos conteúdos não verbais–leitura dos conteúdos bionergéticos na 

heteroconscienciometria avançada. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio funcional repetição- 

-substituição-complementação-regulação do comportamento não verbal sobre a comunicação 

verbal. 

Antagonismologia: o antagonismo disciplina dramatúrgica / espontaneidade expressi-

va; o antagonismo repertório não verbal ginossomático / repertório não verbal androssomático; 

o antagonismo intenção consciente / automatismo inconsciente; o antagonismo consciência so-

mática / inconsciência corporal; o antagonismo introversão / extroversão; o antagonismo gesto 

esclarecedor / gesto assediador; o antagonismo afetação consciencial / comedimento conscien-

cial. 

Paradoxologia: o paradoxo dos atos comunicarem mais se comparados a mil palavras; 

o paradoxo do gesto discreto mas ostensivo. 

Politicologia: a democracia. 

Legislogia: as leis da interassistencialidade; as leis da afinidade interconsciencial; as 

leis reguladoras da convivialidade sadia. 

Filiologia: a palcofilia; a sociofilia; a comunicofilia. 

Fobiologia: a comunicofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Asperger; o sinal de Veraguth na síndrome depressiva. 

Holotecologia: a comunicoteca; a imageticoteca; a convivioteca; a linguisticoteca; a so-

ciologicoteca; a somatoteca; a energeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Cinesiologia; a Semiótica; a Semasiologia;  

a Somatologia; a Presenciologia; a Etologia; a Teatrologia; a Intencionologia; a Coerenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-
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peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens omniexpositor; o Homo sapiens communicator; o Homo 

sapiens professor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens communitarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: comunicação não verbal psicossomática = a dramatização ociosa do ator 

profissional; comunicação não verbal mentalsomática = a tecnicidade parapedagógica do docente 

veterano. 

 

Culturologia: a cultura do botox limitando a expressividade facial; a cultura da autovi-

gilância comunicacional contínua; a cultura da imagem na Sociedade Moderna. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a comunicação não verbal, indicados para a expansão das 

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

01.  Amimia:  Somatologia;  Nosográfico. 

02.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Cacoete  holobiográfico:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Conteúdo  da  consciência:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Expressão  facial:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

13.  Mão:  Manossomatologia;  Neutro. 

14.  Qualidade  da  intenção:  Intencionologia;  Neutro. 

15.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

 

A  QUALIDADE  DA  COMUNICAÇÃO  NÃO  VERBAL  REVELA  

O  NÍVEL  DE  HARMONIA  ÍNTIMA,  DOMÍNIO  HOLOSSOMÁ-
TICO  E  COERÊNCIA  EVOLUTIVA  PESSOAL  ALCANÇADOS  

PELA  CONSCIN  NA  JORNADA  DA  AUTEVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já estudou os efeitos da comunicação não verbal 

pessoal? Sabe empregá-la de modo evolutivo? 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A comunicação tarística docente é a troca interconsciencial cosmoética fra-

terno-libertária de informações com foco na reeducação consciencial, por meio do emprego prio-

ritário do corpo do discernimento pelo professor, esclarecendo conceitos e difundindo neoverpons 

e técnicas dinamizadoras da evolução das consciências. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo comunicação vem do idioma Latim, communicatio, “ação de 

comunicar; de partilhar; de dividir”, de communicare, “comunicar; por em comum; reunir; con-

versar; misturar; partilhar; ter quinhão em”. Surgiu no Século XV. O termo tarefa deriva do idio-

ma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe a alguém”, derivado de tarah, “lançar; 

arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço”. Apareceu no Século XVI. 

O prefixo es procede do idioma Latim, ex, “movimento para fora; transformação”. Surgiu no mes-

mo 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. 

O termo docente deriva também do idioma Latim, docens, “aquele que ensina”, do verbo docere, 

“fazer aprender; ensinar; ensaiar alguma peça”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Interlocução tarística paradidática. 2.  Comunicação interassistencial 

parapedagógica. 3.  Comunicação esclarecedora docente. 

Neologia. As 3 expressões compostas comunicação tarística docente, comunicação ta-

rística docente básica e comunicação tarística docente avançada são neologismos técnicos da 

Parapedagogiologia.  

Antonimologia: 1.  Comunicação deficitária do professor. 2.  Estupro evolutivo na do-

cência. 3.  Doutrinação docente. 4.  Comunicação lacônica docente. 5.  Comunicação de aula con-

vencional. 

Estrangeirismologia: o feedback; a glasnost; o know-how; o input; a open mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à reeducação consciencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao assunto: –Intercambiemos 

nossos conhecimentos. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Esclarecimento. A tares exemplificada está entre as tarefas mais avançadas”.  

“O exemplo teático do esclarecimento elimina a contenda, a demanda, o conflito, a competição, 

a concorrência e a rivalidade”. 

2.  “Esclarecimentologia. A tacon retira os mosquitos temporariamente. A tares retira 

os mosquitos e a sujeira definitivamente. A tacon é noite escura, a tares é dia claro empregando  

o poder do esclarecimento evolutivo. A tares exige colocar os pingos nos is com educação. Não 

se pode mais caranguejar, retroceder, fazer a retirada da Laguna, ir para o lado e para trás. A ta-

refa é seguir em frente, ir avante. A Baratrosfera tem de ficar na retaguarda a partir das bases da 

Taristicologia Cosmoética. A tares não é desenvolvida somente pelas letras impressas, mas pelo 

diálogo, pela autoverbação e, sobretudo, pelo exemplo pessoal. Não é apenas assistir a uma cons-

ciência, ao modo da primípara, gestando um filho, mas ajudar a milhares de consciências”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapedagogiologia; o holopensene assistencial 

na manifestação da comunicação holossomática; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; 
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os lateropensenes; a lateropensenidade; os ortopensenes comunicativos; a ortopensenidade; os di-

dactopensenes; a didactopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade. 

 

Fatologia: a comunicação tarística docente; a formação do professor de Conscienciolo-

gia; a autopesquisa teática prévia do professor; a autovivência reverberando no preparo da aula;  

a abordagem imparcial do professor; a auscultação atenta do microuniverso consciencial do alu-

no; a práxis pedagógica cosmoética corroborando na reperspectivação do aluno; a associação de 

ideias explicitando a tares; o atributo da atenção dividida do professor contribuindo com o domí-

nio de campo; a colocação oportuna e assertiva sem omissão deficitária; o fato de não prevalecer 

o desejo de agradar; a evitação da ideia preconcebida dificultando o diálogo tarístico; o esclareci-

mento cosmoético; a partilha dos autoneoachados de modo cosmoético e autexemplificativo;  

a elucidação temática; a autossegurança adquirida a partir do domínio do conteúdo da aula; a me-

diação interassistencial parapedagógica; a articulação dirimente do ensino prioritário. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a mobilização bá-

sica de energias do professor; a promoção da desassim; a homeostase holossomática; o foco na 

clareza mentalsomática; a pré-aula auxiliando no desassédio dos alunos; a transposição paradidá-

tica; a sinalética energética e parapsíquica pessoal na comunicação; os recursos parapedagógicos; 

a instalação de aparelhos extrafísicos ampliando as parapercepções; a vivência projetiva aumen-

tando a autoconfiança docente; a projeção extracorpórea lúcida alavancada pela saturação mental 

do conteúdo da aula; os encaminhamentos de consciexes na prática da tenepes após a aula e reci-

procamente da tenepes para a sala de aula.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo parapedagógico teática-verbação; o sinergismo tene-

pes–docência conscienciológica; o sinergismo projeção-docência; o sinergismo amparo de fun-

ção–visão de conjunto assistencial; o sinergismo comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquis-

mo; o sinergismo holossomático; o sinergismo disponibilidade assistencial–autodiscernimento;  

o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo Pedagogia-Parapedagogia. 

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

(PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de ninguém evoluir sozinho;  

o princípio da empatia evolutiva; o princípio da comunicabilidade interdimensional; o princípio 

cosmoético de respeitar os limites conscienciais; o princípio de toda a consciência ter algo a en-

sinar. 

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

(CGC); o código de conduta do docente da Conscienciologia; o código duplista de Cosmoética 

(CDC). 

Teoriologia: a teoria do pensene; a teoria da evocação pensênica; a teoria do Homo sa-

piens reurbanisatus; a teoria da inteligência comunicativa; a teoria e prática da interassistencia-

lidade; a teoria da comunicação; a teoria dos saberes comunicativos; as teorias da aprendi-

zagem. 

Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da Refu-

taciologia; a técnica do estado vibracional; a técnica da autexposição; as técnicas de assistência 

interconsciencial; as técnicas parapedagógicas; a técnica da associação de ideias; a técnica do 

registro; a técnica do detalhismo. 

Voluntariologia: o voluntariado da docência conscienciológica nas Instituições Consci-

enciocêntricas (ICs); o voluntário abridor de caminhos; o voluntário exemplarista. 

Laboratoriologia: o laboratório consciencial da docência tarística; o autolabcon; o la-

boratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorga-

nizaciologia; laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Parape-

dagogiologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapeda-

gogiologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;  

o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito recinológico da comunicação tarística docente; o efeito reconcilia-

tório multidimensional do exercício da tares; o efeito da autexemplificação; o efeito potencializa-

dor da reflexão sobre os conteúdos conscienciológicos; o efeito esclarecedor da explicitação ver-

ponológica; o efeito homeostático experimentado pelo professor pós-aula exitosa. 

Neossinapsologia: a catalisação da formação de neossinapses de qualificação tarística; 

a neossinapse verponológica gerando neocognições no aluno atento e neofílico; as neossinapses 

dos ganchos didáticos; as neossinapses docentes facilitadoras das neossinapses discentes; a fixa-

ção das neossinapses a partir dos registros dos fatos e parafatos percebidos. 

Ciclologia: o ciclo espiral do aprendizado; o ciclo da permanente aprendizagem docen-

te; o ciclo desconforto-autenfrentamento; o ciclo assistente-assistido; o ciclo retilinearidade do 

pensamento–equilíbrio holossomático; o ciclo demanda assistencial–autopesquisa–recin–qualifi-

cação assistencial; o ciclo pesquisístico leitura-pesquisa-exposição; o ciclo da atenção-apreen-

são-retenção. 

Enumerologia: a logicidade na argumentação; a tecnicidade na abordagem; a cosmoeti-

cidade na avaliação; a assertividade na interlocução; a autocriticidade na devolutiva; a racionali-

dade na elucidação; a objetividade na explicação. 

Binomiologia: o binômio reaprender-reensinar; o binômio ignorância-conhecimento;  

o binômio sintaxe-semântica; o binômio neoideia-neopráxis; o binômio essência-aparência; o bi-

nômio contexto-significado; o binômio crítica-heterocrítica. 

Interaciologia: a interação autopesquisa–qualificação docente; a interação 1% de teo-

ria–99% de vivência; a interação elucidadora da comunicação tarística; a interação docente de 

Conscienciologia–amparador da docência tarística; a interação professor-aluno; a interação 

professor-conteúdo; a interação autexposição cosmoética–autoconfiança consciencial; a intera-

ção coronochacra-frontochacra-laringochacra. 

Crescendologia: o crescendo aprendente-semperaprendente; o crescendo iscagens in-

conscientes–iscagens lúcidas; o crescendo assistido-assistente; o crescendo parapsiquismo psi-

cossomático–parapsiquismo mentalsomático; o crescendo artigo-verbete-livro; o crescendo cur-

so de entrada–palestra–curso livre–itinerância; o crescendo homeostático da comunicabilidade 

docente; o crescendo inspiração-transpiração-retribuição; o crescendo perceber-pensar-pla-

nejar. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio autor-

ganização-autopesquisa-recin; o trinômio conhecer-compreender-aprender; o trinômio estudar- 

-vivenciar-ensinar.  

Polinomiologia: o polinômio Comunicologia-Parapedagogiologia-Tenepessologia-Inte-

rassistenciologia; o polinômio estudo-autorreflexão-experimentação-esclarecimento; o polinô-

mio amparador extrafísico–docente–alunos–consciexes assistidas. 

Antagonismologia: o antagonismo do aluno adverso ao paradigma consciencial; o anta-

gonismo docente academicista / docente de Conscienciologia; o antagonismo informador de ver-

pons / o impositor de dogmas; o antagonismo assistência tarística / assistencialismo; o antago-

nismo egocentrismo / altruísmo; o antagonismo timidez / destemor; o antagonismo enfrentar / de-

sistir; o antagonismo contorno / autenfrentamento. 

Paradoxologia: o paradoxo de quem ensina ser quem mais aprende; o paradoxo de  

o assistente ser o primeiro assistido; o paradoxo de o aluno poder ter mais conhecimento se com-

parado ao professor. 

Politicologia: a lucidocracia; a discernimentocracia; a verponocracia; a argumentocra-

cia; a democracia comunicativa; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da reeducação consciencial; as leis 

das comunicações; a lei da sincronicidade; as leis da interassistencialidade. 

Filiologia: a antropofilia; a neofilia; a bibliofilia; a argumentofilia; a logicofilia; a teati-

cofilia; a cosmoeticofilia; a paraconviviofilia. 
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Fobiologia: a criticofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a profilaxia da mania de querer saber tudo dificultando a comunicação ta-

rística. 

Mitologia: a Antimitologia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a argumentoteca; a mentalsomatoteca; a comunicote-

ca; a convivioteca; a cognoteca; a parafenomenoteca; a ortopensenoteca; a pesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Comunicologia; a Taristicologia; a Teati-

cologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Reeducaciologia; a Experimentologia;  

a Autopesquisologia; a Voliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens intertaristicus; o Homo sa-

piens tenepessista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens benignus; o Homo sapi-

ens parapsychicus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens logicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: comunicação tarística docente básica = a do professor para o esclareci-

mento da importância do EV no equilíbrio holossomático; comunicação tarística docente avança-

da = a do professor para o esclarecimento da importância da transafetividade enquanto pré-requi-

sito para iniciar o entendimento da condição da Consciex Livre (CL). 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da Autoparapercepciologia; 

a cultura da Taristicologia; a cultura da Reeducaciologia; a cultura do semperaprendente; a cul-

tura da polimatia; a cultura do parapsiquismo cosmoético. 

 

Autexperimentologia. Concernente à comunicação tarística na docência, eis, por exem-

plo, na ordem alfabética, 30 recursos didáticos utilizados em sala de aula, para a análise da cons-

cin, homem ou mulher, interessada em aprofundar as autoparapercepções: 

01.  Acoplamento: leitura energética do aluno na auscultação da intencionalidade. 
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02.  Atenção: manutenção da hiperacuidade na condição de professor semperaprendente. 

03.  Bioenergética: práticas de técnicas energéticas. 

04.  Concisão: resposta às perguntas do aluno de maneira breve e objetiva. 

05.  Cosmograma: exemplificação e ganchos didáticos com base em fatos e parafatos. 

06.  Desdramatização: priorização do mentalsoma na profilaxia das abordagens psicos-

somáticas. 

07.  Devolutiva: feedback traforista à colocação do aluno. 

08.  Elucidação: emprego e comparações, analogias, contrapontos e cotejos. 

09.  Escuta: prática da escuta atenta ao aluno. 

10.  Evocação: aproximação dos amparadores extrafísicos pela disponibilidade assisten-

cial. 

11.  Exemplificação: exemplificação do contexto pela casuística pessoal. 

12.  Expressividade: teática do histrionismo cosmoético reforçando a mensagem. 

13.  Exteriorização: exteriorização de energias sadias visando aumentar a lucidez dos 

alunos. 

14.  Filmografia: projeções de filmes. 

15.  Ilustrações: utilização de banners impressos com imagens ilustrativas. 

16.  Impressos: distribuição de material impresso ao aluno. 

17.  Iscagem: assimilação consciente do professor objetivando a interassistência. 

18.  Layout: disposição das cadeiras na sala de aula favorecendo a interação. 

19.  Manual: emprego do manual de apoio ao professor (MAP) otimizando a abordagem 

da temática da aula. 

20.  Motivação: utilização de técnicas de comunicação motivadoras. 

21.  Olhar: aplicação da técnica de olhar nos olhos do interlocutor. 

22.  Pergunta: transformação de afirmação em pergunta promovendo a reflexão. 

23.  Posicionamento: aplicação da técnica do não dar espaço para exceções espúrias. 

24.  Projeção: práticas de técnicas projetivas. 

25.  Quadro: utilização do quadro com organização e clareza. 

26.  Registro: incentivo aos registros pessoais com foco no autodidatismo e na autopes-

quisa. 

27.  Tratados: fomento à autopesquisa exaustiva pela saturação mentalsomática em tra-

tados da Conscienciologia.  

28.  Vestimenta: apresentação de visual adequado com respeito ao público. 

29.  Vocabulário: adequação do léxico às necessidades do aluno. 

30.  Voz: modulação firme da voz demonstrando segurança e domínio de conteúdo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a comunicação tarística docente, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessa-

dos: 

01.  Autodesassédio  pré-tares:  Taristicologia;  Homeostático. 

02.  Autorreflexão  na  docência  conscienciológica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

03.  Bastidores  da  aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

04.  Comunicação  assertiva:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Conteúdo  parapedagógico:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

07.  Desrepressão  docente:  Parapedagogia;  Homeostático. 

08.  Dinamização  da  docência  conscienciológica: Parapedagogiologia; Homeostá-

tico. 

09.  Eficácia  explicativa:  Argumentologia;  Neutro. 
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10.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Paratécnica  didática:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

12.  Práxis  parapedagógica:  Parapedagogia;  Homeostático. 

13.  Sinergismo  docência  tarística–parapreceptoria:  Parapedagogiologia;  Homeostá-

tico. 

14.  Sinergismo  docência  tarística–projeção  lúcida:  Reeducaciologia;  Homeostático.  

15.  Sinergismo  tenepes–docência  conscienciológica:  Interassistenciologia;  Homeos-

tático. 

 

A  COMUNICAÇÃO  TARÍSTICA  DOCENTE  É  FERRAMENTA  

INTERASSISTENCIAL  CAPAZ  DE  AUXILIAR  O  INTERMISSI-
VISTA  NA  RECUPERAÇÃO  E  FIXAÇÃO  SINÁPTICA  DOS  

CONS  MAGNOS,  INCITANDO  AVANÇO  MENTALSOMÁTICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de professor(a) de Conscienciolo-

gia, valoriza a reflexão sobre a comunicação tarística em sala de aula? Na escala de 1 a 5, qual  

o nível de autoqualificação da comunicação tarística docente? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 

615. 

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 141, 167, 178, 297 e 326. 

 

C. M. S. 
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C O M U N I C A Ç Ã O    T E L E P Á T I C A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A comunicação telepática é o parafenômeno da transmissão e recepção si-

lenciosa de pensenização interconsciencial, lúcida ou não, espontânea ou intencional, entre duas 

ou mais consciências, intra ou extrafísicas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo comunicação vem do idioma Latim, communicatio, “ação de 

comunicar, de partilhar, de dividir”, de communicare, “comunicar; por em comum; reunir; con-

versar; misturar; partilhar; ter quinhão em”. Surgiu no Século XV. O primeiro elemento de com-

posição tele deriva do idioma Grego, téle, “longe; ao longe; de longe; a distância”. O segundo ele-

mento de composição patia procede também do idioma Grego, páthe, “estado passivo; sofrimen-

to; mal; doença; dor; aflição; suportação”. Apareceu em 1899. 

Sinonimologia: 1.  Diálogo transmental. 2.  Diálogo interconsciencial silencioso.  

3.  Transfusão comunicativa mental. 

Neologia. As 4 expressões compostas comunicação telepática, comunicação telepática 

primária, comunicação telepática intermediária e comunicação telepática avançada são neolo-

gismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Comunicação escrita. 2.  Comunicação verbal. 3.  Solilóquio. 4.  De-

vaneio. 

Estrangeirismologia: o insight extrafísico; o brainstorming multidimensional. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Pensenologia Interconsciencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Telepatia: fala 

paracerebral. 

Ortopensatologia: – “Telepatia. Telepatia: osmose interpensênica”. 

Unidade. A unidade de medida da telepatia é o homopensene. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação interpensênica; o holopensene 

avançado da comunicação interconsciencial; o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; o ho-

lopensene harmonizado; os telepensenes; a telepensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; 

os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os pensenes empáticos; os xenopensenes; a xenopense-

nidade. 

 

Fatologia: a ampliação da comunicação interconsciencial; as pesquisas acadêmicas de 

percepção extrassensorial (PES); a resposta ao questionamento ainda não verbalizado; a convi-

vência facilitando a telepatia; a captação de ideias; a captação de imagens; a inspiração; a trans-

missão de ideias; a transmissão de imagens; o hetero-sugestionamento; a telepatia intelectual car-

regada no pen; a desafeição na condição de maior travão à intercompreensão; os ruídos na comu-

nicação; os conflitos interconscienciais decorrentes da telepatia não percebida; o poliglotismo am-

pliando as comunicações telepáticas; a pergunta desassediadora; a acalmia mental facilitando co-

municação interdimensional. 

 

Parafatologia: a comunicação telepática; a autovivência do estado vibracional (EV) pro-

filático; a telepatia intervivos; a telepatia a 2 da dupla evolutiva (DE); a telepatia entre pesquisa-

dores; a telepatia com os pré-humanos; a telepatia nas comunexes avançadas; o convite extrafísi-

co do amparo para atividades interassistenciais; a harmonia multidimensional; a pararrealidade da 

telepatia; a ativação do paracérebro; a biparacerebralidade; a ambivalência da natureza anímico-
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parapsíquica da telepatia; a telepatia intergrupal; o amparo extrafísico de função; a comunicação 

amparador-amparando; a parapreceptoria nas atividades tarísticas; a parapsicometria; a psicogra-

fia como manifestação rústica da comunicação interconsciencial; a telepatia emissora; a telepatia 

receptora; a telepatia despercebida; a pangrafia enquanto fenômeno parapsíquico avançado  

e complexo exigindo da consciência desenvoltura multidimensional; a descoincidência vígil;  

o acoplamento energético; o conteúdo cosmoético da telepatia eliminando a ambiguidade da co-

municação interconsciencial; o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal 

auxiliando na identificação do intelocutor do diálogo telepático; a vivência irrefutável da glas-

nost; as dimensões extrafísicas avançadas; o conscienciês; o trabalho equipin-equipex nos cursos 

de campo, a exemplo do curso Extensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2); a partici-

pação semanal nas dinâmicas parapsíquicas desenvolvendo a comunicação interconsciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo docente conscienciológico–equipe parapedagógica; o si-

nergismo tenepessista–amparador de tenepes; o sinergismo epicentrismo–amparo de função;  

o sinergismo poliglotismo-conscienciês; o sinergismo telepático dos integrantes da dupla evolu-

tiva. 

Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da afinidade interconsci-

encial; o princípio da transparência; o princípio cosmoético de não pensar mal de ninguém;  

o princípio da tridotação consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de convivialidade cos-

moética. 

Teoriologia: a teoria das dificuldades recíprocas; a teoria da multidimensionalidade;  

a teoria da Pensenologia; a teoria da comunicação interconsciencial; a teoria do heterorreveza-

mento; a teoria da percepção extrassensorial. 

Tecnologia: as técnicas interlocutórias; as técnicas para atingir o alvo mental; a técnica 

da tenepes; a técnica das cartas Zener. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Parafenomenologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium;  

o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório conscienciológico da Te-

nepessologia; as dinâmicas parapsíquicas enquanto laboratório conscienciológico. 

Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Ciência Convencional; os Colégios Invisíveis da 

Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito potencializador da telepatia na docência conscienciológica; o efei-

to dinamizador da ortopensenidade; o efeito travão da robéxis. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas dos diálogos telepáticos com ampara-

dores. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) ampliando as afinidades interconsci-

enciais. 

Binomiologia: o binômio preceptor-preceptorando; o binômio amparador-amparando; 

o binômio concentração mental–hiperacuidade multidimensional. 

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

a interação CPC-amparabilidade. 

Crescendologia: o crescendo telepatia extrafísica–conscienciês. 

Trinomiologia: o trinômio acoplamento energético–assimilação energética–diálogo te-

lepático; o trinômio autodiscernimento-autodesassédio-heterodesassédio; o trinômio polimatia-

grafopensene-pangrafia. 

Polinomiologia: o polinômio cérebro-sinapses-neossinapses-paracérebro-parassina-

pses; o polinômio mentalês-telepatia-paratelepatia-conscienciês. 

Antagonismologia: o antagonismo telepatia esclarecedora / telepatia obnubiladora. 

Paradoxologia: o paradoxo de poder haver troca de ideias avançadas em absoluto si-

lêncio. 
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Politicologia: a conscienciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei da reciprocidade aproximando a comunicação telepática; a lei do maior 

esforço ampliando as interlocuções multidimensionais; as leis da convivialidade sadia qualifican-

do os interlocutores do diálogo telepático; a lei da interassistencialidade possibilitando a comuni-

cação telepática esclarecedora. 

Filiologia: a harmoniofilia, a neofilia; a ideofilia. 

Fobiologia: a isolofobia; a fonofobia; a lissofobia. 

Sindromologia: a síndrome do oráculo. 

Maniologia: a mania de ler pensamentos. 

Holotecologia: a comunicoteca; a consciencioteca; a autopesquisoteca; a autodiscerni-

mentoteca; a cognoteca; a convivioteca; a interassistencioteca; 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Autocogniciologia;  

a Taristicologia; a Conviviologia; a Cosmovisiologia; a Parapedagogiologia; a Parapercepcio-

logia; a Harmoniologia; a Projeciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consréu; a conscin pré-serenona vulgar; a conscin lúcida; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin teleguiada cos-

moética. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o telepata; o agente retrocognitor; o amparador intra-

físico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencio-

terapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;  

o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o projetor telepata; o intelectual, ensaísta e po-

eta britânico, co-fundador da Society for Psychical Research (SPR) Frederic William Henry 

Myers (1843–1901). 

 

Femininologia: a acoplamentista; a telepata; a agente retrocognitora; a amparadora in-

trafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compasas-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexólo-

ga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetó-

loga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a projetora telepata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens telepathicus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sa-

piens parapsychicus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

cosmovisiologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens 

offiexista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: comunicação telepática primária = a transmissão pensênica entre cons-

cins induzida pela afinidade entre elas; comunicação telepática intermediária = o diálogo trans-

mental anímico-parapsíquico da conscin com amparador de tenepes; comunicação telepática 

avançada = o conscienciês das dimensões mentaissomáticas. 
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Culturologia: a cultura do abertismo consciencial; a cultura evolutiva da Autopesquiso-

logia; a cultura do Universalismo; a cultura da Interassistenciologia Lúcida; a cultura da autor-

reflexão permanente; a cultura da Multidimensiologia Consciencial; a cultura da desperticidade. 

 

Taxologia. Eis, em ordem lógica, 3 aspectos do diálogo transmental: 

1.  Diálogo. A comunicação telepática tem o aspecto centrípeto quando a consciência  

é receptora do diálogo telepático, ou centrífugo, quando a consciência é a emissora da comunica-

ção telepática. 

2.  Natureza. A comunicação telepática pode ter natureza assediadora ou amparadora. 

3.  Finalidade. A comunicação telepática pode ter finalidades diversas, destacando-se  

a esclarecedora, a precognitiva e a retrocognitiva. 

 

Tipologia. Segundo a Parapercepciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 

modalidades de telepatia: 

01.  Afetiva. Aquela ocorrida pela conexão afetiva entre os interlocutores. Comum entre 

os parceiros de dupla evolutiva, parentes, amigos e consciências intra e extrafísicas com as quais 

ocorre maior afinização pensênica. 

02.  Colateral. Aquela na qual o receptor do diálogo telepático capta o pensamento das 

consciências existentes no entorno, sem a intenção de estabelecer diálogo. 

03.  Consciente. Aquela onde as consciências promovem de modo intencional a trans-

missão e captação de mensagens telepáticas. 

04.  Espontânea. Aquela mais comum e frequente, produzida sem prévia combinação 

entre o emissor e o receptor. 

05.  Extrafísica. Aquela oriunda da transmissão e recepção do pensamento pela conscin 

projetada e consciex. 

06.  Hipnótica. Aquela caracterizada pela influência e domínio da mente alheia pelo 

agente hipnotizador, de caráter anticosmoético por interferir na autonomia evolutiva. 

07. Intelectual. Aquela ocasionada pela empatia intelectual entre pesquisadores, favore-

cida pela harmonia e foco na melhoria e descobertas de inventos cosmoéticos. 

08.  Intrusiva. Aquela oriunda da captação intencional de pensamento alheio com objeti-

vo de manipulação consciencial, ou emissão de pensamento à consciência específica ao modo de 

inculcação, ambas anticosmoéticas. 

09.  Passiva. Aquela onde o agente e o percipiente atuam sem se dar conta do diálogo 

transmental, involuntário e não percebido, denotando baixo nível de autoconsciência multidimen-

sional e de autoconhecimento energético. 

10.  Retardatária. Aquela somente reconhecida tempos depois da  ocorrência. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a comunicação telepática, indicados para a expansão das 

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

01.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

02.  Autodestravamento  do  agente  retrocognitor:  Parapedagogiologia;  Homeostá-

tico. 

03.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

05.  Crescendo  Linguística-Imagética:  Crescendologia;  Homeostático. 

06.  Fenômeno  projetivo  ambivalente:  Parafenomenologia;  Neutro. 

07.  Inspiração:  Heuristicologia;  Neutro. 

08.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Mentalês:  Intraconscienciologia;  Neutro. 
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10.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Técnica  da  visualização  parapsíquica:  Parafenomenologia;  Neutro. 

12.  Telepatia  permanente:  Harmoniologia; Homeostático. 

 

A  COMUNICAÇÃO  TELEPÁTICA  HÍGIDA  INTERLIGA  CONS-
CIÊNCIAS  EM  TODAS  AS  DIMENSÕES,  PODENDO  DINAMI-

ZAR  AS  PRÁTICAS  INTERASSISTENCIAIS,  A  CONVIVIA-
LIDADE  COSMOÉTICA  E  A  AUTOPENSENIDADE  SADIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se comunica telepaticamente com outras cons-

ciências de modo voluntário? Consegue identificar a qualidade dessas comunicações? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Daou, Dulce; Autoconsciência e Multidimensionalidade; pref. Tânia Guimarães; revisores Ana Flávia Ma-

galhães 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 57 
a 60. 

2.  Radin, Dean; Mentes Interligadas: Evidências Científicas da Telepatia, da Clarividência e de outros Fe-

nômenos Psíquicos (England Minds Extrasensory Experiennces in a Quantum); trad. William Lagos; 336 p.; 14 caps.; 
br.; 23 x 16 cm; br.;  2a Ed.; Aleph; São Paulo, SP; 2008; páginas10 a 304. 

3.  Targ, Russell; A Realidade da Percepção Extrassensorial: A Comprovação Científica por um Físico de 

nossas Capacidades Paranormais (The Reality of ESP); trad. Jeferson Luiz Camargo; revisoras Liliana S. M. Cajado;  
& Vivian Miwa Matsushita; apres. Stephan A. Schwartz; 304 p.; 12 caps.; 45 ilus.; 5 tabs.; 23 x 16 cm; br.; Cultrix; São 

Paulo, SP; 2014; páginas 8 a 280. 

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 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed.; Centro de Altos Estudos da Conscienciolo-
gia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 536 a 538. 

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 1.173 e 1.186. 

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 328. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O comunicador intensivista interassistencial é a conscin, homem ou mu-

lher, profissional de Medicina Intensiva, cosmoético, empático, antiemotivo e parapsíquico, atu-

ando na condição de arrimo energético grupal, responsável em reportar o estado de saúde do paci-

ente internado em ambiente crítico ou de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) para o próprio 

doente, ou para os familiares do mesmo, assim como noticiar a dessoma para o grupo intrafísico 

afim a tal consciência. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra comunicador vem do idioma Latim, communicator, “aquele que 

comunica”. Surgiu no Século XIX. O termo intensivo deriva provavelmente do idioma Francês, 

intensif, “intenso; que provoca aumento de intensidade”, e este do idioma Latim Medieval, inten-

sivus, “caracterizado por tensão, esforço”. Apareceu no Século XIX. O prefixo inter procede do 

idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência provém igual-

mente do idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio 

presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; compare-

cer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Surgiu no 

Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Comunicólogo intensivista interassistencial. 2.  Comunicador inte-

rassistencial na UTI. 3.  Porta-voz pacificador em terapia intensiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas comunicador intensivista interassistencial, comu-

nicador intensivista interassistencial inconsciente e comunicador intensivista interassistencial 

autoconsciente são neologismos técnicos da Intensivismologia. 

Antonimologia: 1.  Comunicólogo intensivista egocêntrico. 2.  Comunicador antiassis-

tencial na UTI. 3.  Porta-voz conflituoso em terapia intensiva. 

Estrangeirismologia: a Intensive Care Unit (ICU); a open mind; o speaker; os afteref-

fects da notícia impactante. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicação interassistencial. 

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

ção: possibilidade terapêutica. Há comunicações interassistenciais. Inexiste terminalidade cons-

ciencial. 

Proverbiologia. Eis citação pertinente ao tema: – A função do médico é curar às vezes, 

aliviar frequentemente, confortar sempre. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicação interassistencial; o holopensene 

de abertismo consciencial predispondo à comunicação empática; o holopensene pessoal assisten-

cial favorecendo o rapport com os amparadores extrafísicos nas comunicações críticas; o holo-

pensene pessoal acolhedor no momento de noticiar a dessoma; a pensenidade positiva direcionada 

ao paciente e familiares; o holopensene da terapia intensiva favorecendo a qualificação da dispo-

nibilidade assistencial; o holopensene pessoal da saúde; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os benignopensenes;  

a benignopensenidade. 

 

Fatologia: as angústias dos familiares amenizadas pela comunicação assistencial; a co-

municação efetiva e afetiva minimizando dificuldades, incertezas e ansiedade; a empatia; o sorri-

so franco auxiliando no rapport com os assistidos; o ato de ouvir de modo sincero e atento; a ati-
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tude de olhar firme nos olhos dos assistidos facilitando a comunicação interassistencial; a frieza 

assistencial no ato de comunicar informações impactantes; o ato de ouvir o familiar do paciente 

propiciando catarses; a comunicação com familiares auxiliando a equipe multidisciplinar na assis-

tência ao paciente grave; a evitação de discursos e comentários desnecessários à beira do leito;  

a atitude de ver os familiares enquanto aliados para a resolução da doença somática do paciente 

em estado crítico; o fato de a comunicação interconsciencial poder ser momento pró-assistência;  

a atitude de esclarecer os procedimentos aos pacientes; a explicitação sincera ao paciente das con-

sequências da não aceitação de determinado procedimento na UTI; a comunicação com o paciente 

permitindo avaliar o nível de conforto biopsicossocial; a utilização de ambiente intrafísico calmo 

para as comunicações verbais impactantes ou com potencial desestabilizador; a correta comunica-

ção sobre a rotina da UTI no momento da admissão do paciente; a obstinação terapêutica pela fa-

lha na comunicação médico-paciente-familiares; a distanásia; a ortotanásia; as dificuldades na de-

terminação do processo de terminalidade dentro da UTI; a intimidação do médico intensivista em 

prognosticar, frente às expectativas de pacientes e familiares; a insegurança do médico intensivis-

ta diante da subjetividade na determinação do prognóstico e as possíveis implicações legais sobre 

as decisões tomadas; a comunicação verbal e escrita médico-paciente-familiares minimizando as 

divergências entre Bioética e Direito; a evitação da influência do juízo de valores pessoais na con-

duta frente ao paciente grave; a radicalização na comunicação médica na UTI, funcionando ao 

modo de autodefesa patológica; a habilidade em lidar com as próprias emoções auxiliando o mé-

dico intensivista a trabalhar com a emocionalidade alheia; a falência múltipla de órgãos e siste-

mas (FMOS); o fato de lidar constantemente com a dessoma; a autossegurança do médico frente 

às mais amplas reações dos familiares após a notícia da dessoma; a comunicação do estado de 

morte encefálica (ME); a abordagem familiar visando a doação de órgãos; a comunicação da alta 

da UTI para o quarto ou enfermaria. 

 

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

espontâneas de energias no momento da notícia da dessoma; a doação energética no abraço since-

ro e afetivo ao familiar em luto; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a assistência dos 

amparadores nas comunicações referentes aos pacientes críticos; os banhos energéticos no ato da 

comunicação das condições de gravidade somática, evidenciando a presença dos amparadores;  

a predisposição ao amparo extrafísico no momento das comunicações verbais na UTI; o papel da 

tenepes no atendimento ao paciente recém-dessomado; a continuidade na tenepes à assistência ao 

paciente em estado crítico; as parassincronicidades referentes aos assistidos na UTI; a assimilação 

simpática das energias do assistido; a interferência energética mútua entre profissionais, pacientes 

e familiares; a desassimilação simpática das energias; a autossustentabilidade energética potencia-

lizando a autoconfiança na comunicação interassistencial na UTI; a falta de desassim gerando  

o distanciamento patológico ao comunicar-se com os assistidos e familiares em ambiente de tera-

pia intensiva; a ressaca energética pela ineficiência da desassim; a psicosfera densa do paciente 

mal assistido contribuindo para os conflitos familiares; a leitura energética da má intenção do fa-

miliar ou pessoa próxima, interessado somente nos bens do paciente em estado grave. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo comunicação–interassistência–amparo extrafísico; o si-

nergismo autossegurança-objetividade-sinceridade; o sinergismo comunicação–autoconfiança– 

–valorização do assistido; o sinergismo conhecimento técnico–autocognição–interassistência po-

tencializando a comunicabilidade; o sinergismo saúde holossomática–intencionalidade fraterna– 

–autexpressão cosmoética do assistente; o sinergismo prontidão assistencial–potencialização 

parapsíquica–assistência pontual em ambientes críticos; o sinergismo amparador do assistente– 

–amparador do assistido. 

Principiologia: o princípio de primeiro ouvir para depois falar; os princípios cosmoéti-

cos norteando a comunicabilidade sadia; o princípio da autonomia aplicado ao paciente portador 

de doença grave; o anacrônico princípio do paternalismo na Medicina, mantido apenas após  
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o consentimento obtido em diálogo aberto e sincero com paciente grave e familiares; o princípio 

da assistência sem retorno; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio de 

ver o mal sem pensar mal. 

Codigologia: o código de Ética Médica (artigo 41); o código Penal (artigos 46 e 129);  

o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado à assistência aos pacientes graves; o código pes-

soal de Cosmoética (CPC) visando a qualificação da comunicação interassistencial. 

Teoriologia: a teoria da comunicação holossomática; a teoria da vida humana energos-

somática; a teoria da moratória existencial (moréxis); a teoria da evolução consciencial; a teoria 

da Seriexologia; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da primeira e segunda dessomas. 

Tecnologia: a técnica de ouvir multidimensionalmente; a técnica do diálogo empático;  

a técnica de adequação da linguagem ao receptor; a técnica da omissão superavitária aplicada  

à dosificação das informações ao paciente e familiares; a técnica da regra mnemônica VALUE 

(valorize; acknowledge; listen; understand; elicit questions) favorecendo o diálogo com a família 

dos pacientes em estado grave; a técnica da probabilidade com a utilização de escalas auxiliando 

a determinação e comunicação do prognóstico; a técnica do acoplamento áurico; a técnica do es-

tado vibracional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da tenepes; o la-

boratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Comunicolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório interassistencial-parapsí-

quico dos ambientes de terapia intensiva. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conviviolo-

gia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio 

Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Pa-

rapercepciologia; o Colégio Invisível dos Intensivistas. 

Efeitologia: a comunicação médica assertiva e acolhedora minimizando os efeitos emo-

cionais nos familiares, decorrentes da presença de parente internado em estado grave; os efeitos 

da psicosfera positiva do assistente favorecendo o otimismo, a esperança e a antivitimização do 

paciente grave, com repercussões no processo de cura; os efeitos do discurso consistente na trans-

formação do conteúdo transmitido em entendimento do interlocutor; os efeitos do diálogo franco 

e interassistencial na diminuição das distâncias e fortalecimento dos laços entre médico, paciente 

e familiares; os efeitos desestruturadores imediatos da notícia impactante, proporcionais ao pre-

paro holossomático do assistido; o efeito da desumanização da Medicina promovido pelo avanço 

biotecnocientífico; os efeitos do suporte avançado em terapia intensiva na qualidade de vida dos 

pacientes graves e familiares. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela assistência em UTIs. 

Ciclologia: o ciclo diário de passar leito a leito examinando e interagindo com os paci-

entes internados na UTI; o ciclo diário das conversas na beira de leito de UTI com os familiares 

dos pacientes em estado grave; o ciclo perguntas-respostas; o ciclo escutar-falar; o ciclo silên-

cio–escuta ativa–comunicação pontual; o ciclo demanda do assistido–demanda do assistente;  

o ciclo comunicacional de liderança alternada. 

Enumerologia: o doente grave; o doente crítico; o doente instável; o doente sedado;  

o doente inconsciente; o doente incomunicável; o doente terminal. O comunicador assistencial;  

o comunicador solidário; o comunicador empático; o comunicador assertivo; o comunicador au-

toconfiante; o comunicador técnico; o comunicador parapsíquico. 

Binomiologia: o binômio abertismo do assistente–necessidade do assistido; o binômio 

informações exatas–comunicação límpida; o binômio saber falar–saber calar; o binômio instru-

ção–formação ética na educação médica; o egocentrismo evidenciado no binômio distanásia– 

–obstinação terapêutica; o binômio médico experiente–prognóstico acertado; o binômio autex-

pressão-catarse; o binômio desapego-dessoma. 

Interaciologia: a interação comunicação verbal–comunicação não verbal–comunicação 

interdimensional; a interação cortesia-compaixão-respeito ampliando a satisfação com o atendi-

mento hospitalar; a interação profissional predisposto a assistir–paciente a ser assistido; a inte-
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ração médico intensivista–médico assistente–paciente grave atuando na evitação da distanásia 

nas UTIs. 

Crescendologia: o crescendo diálogos sucessivos–confiança mútua; o crescendo doses 

informacionais–luto antecipado–atenuação da notícia impactante; o crescendo interesse pelo ou-

tro–empatia–assim–comunicação interassistencial; o crescendo respeito-confiança-permissão- 

-assistência; o crescendo autopensenidade positiva–psicosfera expandida–comunicação terapêu-

tica. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento–rapport–comunicação interassistencial; o tri-

nômio apresentação física–psicosfera sadia–comunicabilidade; o trinômio médico-paciente-fa-

miliares na terapia intensiva; o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o tri-

nômio comunicacional clareza-dinamismo-afetividade; a evitação do trinômio dispersão-inter-

ferências-interrupções na comunicação em UTI; o trinômio eutanásia-distanásia-ortotanásia. 

Polinomiologia: o polinômio comunicação motivacional–esperança–energias positivas– 

–potencialização da cura; o polinômio coronochacra-frontochacra-laringochacra-cardiochacra 

na comunicação interconsciencial; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; a evitação do polinômio 

patológico reatividade-competitividade-antagonismo-preconceito nas comunicações interconsci-

enciais. 

Antagonismologia: o antagonismo autismo consciencial / comunicação interassisten-

cial; o antagonismo emocionalismo / comunicação assertiva; o antagonismo desatenção / inter-

assistência; o antagonismo salvacionismo / ortotanásia; o antagonismo médico tanatofóbico  

/ cuidados paliativos; o antagonismo reducionismo / humanização na UTI; o antagonismo dista-

násia / dignidade consciencial. 

Paradoxologia: o aparente paradoxo dos cuidados paliativos nas Unidades de Terapia 

Intensiva; o paradoxo da menor acurácia em prognosticar quanto mais intensa a relação médico- 

-paciente; o paradoxo do médico carente de assistencialidade; o paradoxo da frieza assistencial; 

o paradoxo da heteroculpabilização mascarando a autoculpa. 

Politicologia: a interassistenciocracia; a democracia; a meritocracia; a evoluciocracia;  

a Política Nacional de Humanização (PNH). 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à comunicação assertiva, empática e interas-

sistencial; a lei cosmoética do limite assistencial; a lei da interassistencialidade. 

Filiologia: a comunicofilia; a verbofilia; a conviviofilia; a interassistenciofilia; a consci-

enciofilia; a sociofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a comunicofobia; a conviviofobia; a sociofobia; a conscienciofobia; a tana-

tofobia; a neofobia; a fobia à confrontação. 

Sindromologia: a diminuição da incidência da síndrome do estresse pós-traumático  

a partir da comunicação interassistencial nas UTIs. 

Mitologia: o mito de o ambiente de UTI não propiciar assistência através do uso da 

fala. 

Holotecologia: a comunicoteca; a convivioteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca;  

a energeticoteca; a argumentoteca; a medicinoteca. 

Interdisciplinologia: a Intensivismologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia;  

a Dessomatologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Energossomatologia; a Conscienciome-

trologia; a Consciencioterapia; a Parapercepciologia; a Paradiplomacia; a Bioética; a Medicina 

Paliativa; a Medicina Intensiva. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin intensivista; a conscin parapsíquica; a conscin comunicóloga;  

a conscin empática; a conscin acolhedora; a conscin lúcida; a conscin enferma; a família nuclear; 

a equipe de profissionais de saúde; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o comunicador intensivista interassistencial; o médico intensivista; o fi-

sioterapeuta intensivista; o enfermeiro intensivista; o técnico de enfermagem; o psicólogo; o fo-
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noaudiólogo; o paciente grave; o paciente terminal; o paciente comatoso; o familiar; o acopla-

mentista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;  

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o dessomaticista; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexó-

logo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pes-

quisador; o projetor consciente; o voluntário. 

 

Femininologia: a comunicadora intensivista interassistencial; a médica intensivista; a fi-

sioterapeuta intensivista; a enfermeira intensivista; a técnica de enfermagem; a psicóloga; a fono-

audióloga; a paciente grave; a paciente terminal; a paciente comatosa; a familiar; a acoplamen-

tista; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a com-

pletista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a ma-

crossômata; a convivióloga; a dessomaticista; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;  

a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclan-

te existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesqui-

sadora; a projetora consciente; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens communicator; o Ho-

mo sapiens interlocutor; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sa-

piens fraternus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens intensivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: comunicador intensivista interassistencial inconsciente = aquele ainda 

manifestando o parapsiquismo despercebido nos ambientes de UTI; comunicador intensivista 

interassistencial autoconsciente = aquele vivenciando o parapsiquismo lúcido aplicado à assisten-

cialidade nos ambientes de UTI. 

 

Culturologia: a cultura da comunicação interassistencial; a cultura do diálogo franco  

e sincero; as diferentes culturas influenciando as discussões sobre o término da vida intrafísica. 

 

Amparadores. Sob a ótica da Amparologia, o trafor da assistencialidade favorece o de-

senvolvimento parapsíquico pessoal. Onde há interassistência, existe o interesse dos amparadores 

extrafísicos, sendo a presença dos mesmos condição potencializadora das parapercepções do as-

sistente, em função da necessidade dos assistidos. 

Sinalética. Segundo a Parapercepciologia, a desatenção multidimensional pessoal nos 

trabalhos do dia a dia desfavorece o desenvolvimento da sinalética parapsíquica pessoal. Existe 

parapsiquismo despercebido. Não conhecer o sinal referente à presença do amparador pessoal ou 

de função não significa a não ocorrência do mesmo. A comunicação interdimensional acontece 

o tempo todo, esteja a conscin lúcida ou não. 

Comunicação. Conforme a Comunicologia, a autexpressão, quando em bases interassis-

tenciais, amplia a psicosfera pessoal, intensifica a força presencial, aumenta a conexão com os 

amparadores extrafísicos, predispondo a conscin aos fenômenos parapsíquicos. 

Arrimo. As condições, citadas anteriormente, tornam a consciência intrafísica, em qual-

quer ambiente, arrimo energético grupal, mesmo de modo momentâneo, durante o ato de reportar 

os acontecimentos impactantes às demais consciências. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o comunicador intensivista interassistencial, indicados 
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para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho-

mens interessados: 

01. Acolhimento  hospitalar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02. Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Boca:  Somatologia;  Neutro. 

06.  Desinibição  laringochacral:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Intensivista  assistencial  parapsíquico:  Intensivismologia;  Homeostático. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

10.  Interlocução:  Coloquiologia;  Neutro. 

11.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Socorrista  multidimensional:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

AO  COMUNICADOR  INTENSIVISTA  INTERASSISTENCIAL  IM-
PORTA  A  AUTEXPRESSÃO:  FRANCA,  MAS  ACOLHEDORA;  
ANTIEMOTIVA,  PORÉM  AFETIVA;  IMPACTANTE,  TODAVIA  

ASSISTENCIAL,  DENTRO  DA  PARADOXOLOGIA  DAS  UTIS. 
 

Questionologia. Para você, leitor ou leitora, na condição de profissional de terapia inten-

siva, os atos de comunicação com pacientes e familiares na UTI são vistos ao modo de oportuni-

dade de assistir os interlocutores, ou ainda apresenta resistência em realizar tais ações? Em caso 

de inabilidade pessoal, como vem fazendo para melhorar tal situação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Benjamin, Alfred; A Entrevista de Ajuda (The Helping Interview); int. C. Gilbert Wrenn; revisora Estela 
dos Santos Abreu; trad. Urias Corrêa Arantes; 208 p.; 7 caps.; 11 enus.; 28 questionários; 3 técnicas; 1 teste; 21 x 14 cm; 

br.; 11ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2004; páginas 11 a 82 e 123 a 142. 

2.  Moritz, Rachel Duarte; Org.; Cuidados Paliativos nas Unidades de Terapia Intensiva; apres. José Mário 
Teles; pref. José Eduardo de Siqueira; & Roberto Luiz D´Ávila; XVI + 120 p.; 11 caps.; 3 diagramas; 41 enus.; 3 escalas; 

2 fichários; 3 fluxogramas; 15 ilus.; 2 questionários; 6 tabs.; 1 técnica; 196 refs.; 2 anexos; alf.; 21 x 14 cm; br.; Atheneu; 

São Paulo, SP; 2012; páginas 1 a 52. 

 

C. I. M. 
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C O M U N I C O G R A M A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O comunicograma é o instrumento conscienciométrico de mensuração au-

tocrítica da qualidade de manifestação ou autexpressão da conscin, homem ou mulher, visando  

à otimização do autodesempenho tarístico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  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. O elemento de composição 

grama, vem do idioma Grego, gramma, “caráter de escrita; sinal gravado; letra; texto; inscrição; 

registro; lista; documento; livro; tratado; ciência; cultura; instrução; nota de música; algarismo;  

acento gráfico; figura de Matemática”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Ferramenta de mensuração da comunicabilidade. 2.  Procedimento de 

análise da manifestação comunicativa. 3.  Questionário de avaliação da comunicação. 

Neologia. O vocábulo comunicograma e as duas expressões compostas comunicograma 

primário e comunicograma avançado são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Conscienciograma. 2.  Parapercepciograma. 3.  Proexograma. 

Estrangeirismologia: a autopesquisa e o autodiagnóstico do modus operandi comunica-

tivo; a qualificação do know-how da comunicabilidade favorecendo as interrelações conscienciais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da autocomunicabilidade. 

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

1.  “Comunicabilidade. Quanto mais avançado ou evoluído seja você, autorreconheci-

damente, melhor será aparecer menos, contudo, ampliando a sua comunicabilidade, promovendo  

o megaparadoxo autevolutivo, a caminho do anonimato cosmoético interassistencial, cujos pri-

mórdios têm início ao nível do ser desperto, se intensifica com o evoluciólogo e se assenta plena-

mente, por fim, com o Ser Serenão”. 

2.  “Comunicação. O fator mais importante e funcional da comunicação é a escolha do 

momento evolutivo adequado”. 

3.  “Comunicologia. A versatilidade mais difícil que existe é a comunicativa ou o auto-

taquipsiquismo teático quanto à ideia grave”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade sadia; a pensenização hígida 

influindo na qualidade da comunicação; os ortopensenes comunicativos; a ortopensenidade comu-

nicativa; a habilidade pensênica para comunicar-se de modo cosmoético; a assinatura pensênica 

verbal e escrita; a coerência holopensênica comunicativa. 

 

Fatologia: o comunicograma; a métrica da autocomunicabilidade; a autoinvestigação 

dos trafores, trafares e trafais relacionados à comunicabilidade; o investimento na qualificação do 

processo comunicativo pessoal; os testes quanto à comunicabilidade; a comunicação não verbal;  

a comunicação não violenta; a comunicação interassistencial; a comunicação escrita; o tempera-

mento comunicativo; a facilidade de comunicação; a imaturidade na comunicação; o plano de me-

lhoria comunicativa elaborado pela conscin; a seção Comunicabilidade do livro Conscienciogra-

ma, contendo 10 folhas de avaliação com 200 questões voltadas à metria da comunicação; o em-

prego cosmoético da comunicabilidade interconsciencial; a interlocução lúcida entre as consciên-

cias em qualquer dimensão; a adequação do emprego da linguagem nas interrelações comunicati-

vas; o uso adequado dos vocábulos na exposição das ideias; o emprego cosmoético dos frutos 
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concretos das ideias magnas; o omniquestionamento inteligente; o senso estético como tarefa evo-

lutiva intrafísica; a exposição didática e cosmoética das ideias magnas. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal na comunicação; a comunicação parapsíquica; o emprego sadio do 

laringochacra; o ambiente e as consciências extrafísicas influenciando na comunicação; a conexão 

com o amparo extrafísico de função potencializando a comunicação assertiva; a comunicação do 

amparador extrafísico na prática da tenepes; a repercussão multidimensional da comunicação fo-

cada na tares; a psicofonia; o conscienciês enquanto expressão consciencial máxima. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo comunicativo forma-conteúdo; o sinergismo autocogni-

ção–detalhismo comunicativo. 

Principiologia: o princípio da autocoerência na verbação; o princípio paraprofilático 

de pensar sempre antes de se expressar; os  princípios da Cosmoética aplicados à comunicação. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) voltado à comunicação evolutiva. 

Teoriologia: a teoria da responsabilidade pessoal pelo resultado comunicativo; a teoria 

da retilinearidade da autopensenização. 

Tecnologia: as técnicas comunicológicas. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial da Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI). 

Laboratoriologia: o laboratório da vida cotidiana diuturna; o laboratório consciencio-

lógico da Comunicologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório cons-

cienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia;  

o laboratório conscienciológico Tertuliarium; a autexposição cosmoética do labcon. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Mentalso-

matologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colé-

gio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisí-

vel da Conviviologia. 

Efeitologia: os efeitos homeostáticos da comunicação evolutiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das interrelações comunicativas. 

Ciclologia: o ciclo contínuo pensenização-verbação; o ciclo interlocutório assistencial 

tarístico. 

Enumerologia: a sociabilidade; a maxicomunicabilidade; a sintaxidade; a fecundidade; 

a reverificabilidade; o paraperceptibilidade; a opinaticidade. 

Binomiologia: o binômio compreender–fazer-se compreender; o binômio falar-calar 

durante o diálogo. 

Interaciologia: a interação conteúdo-forma nos processos de comunicação interconsci-

encial; a interação cérebro-paracérebro na comunicação tarística. 

Crescendologia: o crescendo comunicação intrafísica–comunicação multidimensional; 

o crescendo retilinearidade autopensênica–comunicação interassistencial; o crescendo evolutivo 

patopensenizar-ortopensenizar; o crescendo psicografia-pangrafia. 

Trinomiologia: o trinômio emissor-receptor-mensagem; o trinômio comunicação passi-

va–comunicação agressiva–comunicação assertiva; o trinômio comunicabilidade-intelectualida-

de-parapsiquismo. 

Polinomiologia: a teática do polinômio acolhimento-orientação-esclarecimento-acom-

panhamento qualificada pela comunicabilidade cosmoética. 

Antagonismologia: o antagonismo informador de verpons / impositor de ideias; o anta-

gonismo histrionismo cosmoético / agressividade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a frase simples poder expressar ideia complexa; o para-

doxo de poucas palavras poderem desencadear mudança significativa na consciência predis-

posta. 
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Politicologia: as políticas de comunicação; a comunicocracia; a argumentocracia; a dis-

cernimentocracia; a assistenciocracia; a conviviocracia; a exemplocracia; a liberdade de expres-

são na democracia. 

Legislogia: o investimento pessoal na lei do maior esforço comunicativo. 

Filiologia: a comunicofilia; a verbofilia; a argumentaciofilia; a neofilia; a coerenciofilia; 

a verbaciofilia; a conviviofilia; a mentalsomatofilia; a evoluciofilia; a reeducaciofilia. 

Fobiologia: a comunicofobia; a cogniciofobia; a neofobia; a autocriticofobia; a fobia da 

autexposição. 

Sindromologia: a síndrome da verborragia. 

Maniologia: a mania de falar demais; a mania de não ter paciência para ouvir; a mania 

de constantemente interromper o interlocutor; a mania de responder com agressividade; a mania 

de falar mal dos outros. 

Mitologia: o mito de a comunicabilidade ser apenas dom de nascença. 

Holotecologia: a comunicoteca; a grafopensenoteca; a linguisticoteca; a fonoteca; a le-

xicoteca; a convivioteca; a mentalsomatoteca; a metodoteca; a ortopensenoteca; a reeducacio-

teca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Autopensenologia; a Estilologia; a Laringo-

chacrologia; a Terminologia; a Nomenclatura; a Sistematologia; a Linguisticologia; a Mentalso-

maticologia; a Verbaciologia; a Refutaciologia; a Lexicografia; a Infocomunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens communicologus; o Ho-

mo sapiens argumentator; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapi-

ens didacticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: comunicograma primário = aquele elaborado para aferir qualidades bási-

cas da comunicabilidade da conscin; comunicograma avançado = aquele elaborado para aferir 

qualidades complexas da comunicabilidade da conscin. 
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Culturologia: a cultura da Ortocomunicologia; a cultura da autexposição tarística;  

a cultura do esclarecimento; a cultura da interlocução mentalsomática; a cultura da Reeducacio-

logia Comunicativa. 

 

Autopesquisologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem 

alfabética, 50 questões propostas para servir de parâmetro de avaliação da maturidade comunica-

tiva do pesquisador: 

01. Adequação. Procuro adequar a mensagem à bagagem intelectual do ouvinte? 

02. Agressividade. Utilizo comunicação agressiva em algum contexto? 

03. Amparo. Busco conexão com amparo extrafísico para potencializar a comunicação 

assertiva? 

04. Autenticidade. A autexpressão espontânea predomina na linguagem utilizada? 

05. Autorganização. Organizo as ideias antes da exposição? 

06. Clareza. Busco transparência e limpidez na comunicabilidade? 

07. Coloquialismo. Falo de improviso quando é preciso? 

08. Comedimento. Doso a quantidade de informação a ser transmitida? 

09. Conteúdo. Procuro dar ênfase ao conteúdo ao invés da forma? 

10. Criticidade. Mantenho postura crítica na emissão e recepção de informações? 

11. Dicção. Aperfeiçoo as nuanças personalíssimas da dicção? 

12. Didática. Busco tornar o conteúdo compreensível aos interlocutores? 

13. Diplomacia. Uso o tato e a habilidade comunicativa em contextos difíceis? 

14. Duplismo. Utilizo a técnica do diálogo-desinibição? 

15. Emoção. Evito a exacerbação da emoção no processo comunicativo? 

16. Empatia. Compreendo o interlocutor através de ideias esclarecedoras? 

17. Energossoma. Mantenho aberto os canais energéticos do laringochacra? 

18. Escrita. Invisto na produção de gescons? 

19. Exatidão. Busco exprimir com exatidão a informação veiculada? 

20. Exemplarismo. Chancelo os próprios atos através das palavras comunicadas? 

21. Exteriorização. Exteriorizo energias homeostáticas ao apresentar as ideias? 

22. Fonética. Pronuncio o idioma corretamente? 

23. Fonoaudiologia. Burilo cada detalhe da emissão da voz? 

24. Forma. Evito deixar a forma prejudicar o conteúdo? 

25. Grosseirismo. Evito palavras chulas e palavrões? 

26. Histrionismo. Uso o bom humor comunicativo em prol da assistencialidade? 

27. Hostilidade. Evito a falta de educação e a antipatia nas interrelações comunicativas? 

28. Intelectualidade. Planifico, com detalhismo, as atividades comunicativas? 

29. Intencionalidade. Procuro checar a intencionalidade no intercâmbio comunicativo? 

30. Interação. Aprimoro a interação conteúdo-forma nos processos comunicativos? 

31. Linguagem. Uso apropriadamente a linguagem nos contextos comunicativos? 

32. Local de poder. Considero importante o local de poder ao expor as informações? 

33. Logicidade. Ordeno as exposições em sequências lógicas? 

34. Mnemotécnica. Busco eliminar o branco mental através da utilização de técnicas? 

35. Objetividade. Priorizo a informação prática e direta, sem subterfúgios? 

36. Obscuridade. Evito a falta de clareza nas explicitações? 

37. Ortopensene. Primo pela pensenidade hígida nas relações comunicativas? 

38. Paciência. Busco escutar o interlocutor com atenção? 

39. Pacificidade. Utilizo linguagem pacificadora na resolução de conflitos? 

40. Palavras. Escolho as palavras com foco na assistencialidade? 

41. Parapedagogiologia. Aplico as potencialidades comunicativas em prol da tares? 

42. Parapsiquismo. Busco a excelência no intercâmbio maduro com os amparadores? 

43. Poliglotismo. Invisto na aprendizagem de outros idiomas? 

44. Postura. Busco aprimorar a apresentação corporal? 

45. Público. Enfrento o medo infantil de falar em público? 
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46. Sintaxidade. Emprego adequada e corretamente as palavras na comunicação? 

47. Sociabilidade. Realizo contatos sociais buscando a interassistencialidade? 

48. Subinformação. Evito o ato anticosmoético de transmitir informações pela metade? 

49. Verborragia. Evito o excesso de informações com conteúdo vazio? 

50. Vocabulário. Busco enriquecer o dicionário cerebral? 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o comunicograma, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Autorganização  comunicativa:  Comunicologia;  Homeostático. 

02.  Categoria  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Colóquio  evolutivo:  Comunicologia;  Homeostático. 

04.  Comunicação  assertiva:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Comunicação  interdimensional:  Paracomunicologia;  Neutro. 

06.  Comunicação  não  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Ferramenta  de  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Imaturidade  na  comunicação:  Comunicologia;  Nosográfico. 

09.  Inibição  comunicativa:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Mutualidade  da  comunicação:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Palavra  terapêutica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Saberes  comunicativos:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Sintaxidade:  Comunicologia;  Homeostático. 

14.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Tecnicidade  comunicativa:  Comunicologia;  Neutro. 

 

O  COMUNICOGRAMA  É   FERRAMENTA  INTELIGENTE  VOL-
TADA  AO  DESENVOLVIMENTO  DA  AUTOQUALIFICAÇÃO  

COMUNICATIVA  COSMOÉTICA  DA  CONSCIN  INTERESSADA  

NA  PRÁTICA  LÚCIDA  DA  INTERASSISTENCIALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez a medição do atual nível de comunicabili-

dade? Considera oportuno mensurar as ações comunicativas visando à qualificação cosmoética? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Seno, Ana; Comunicação Evolutiva nas Interações Conscienciais; pref. Málu Balona; revisores Equipe de 

Revisores da Editares; 342 p.; 4 seções; 29 caps.; 36 citações; 1 diagrama; 22 E-mails; 70 enus.; 2 esquemas; 2 fluxogra-

mas; 1 foto; 4 ilus.; 1 microbiografia; 1 planilha; 9 tabs.; 20 websites; glos. 181 termos; 17 filmes; 183 refs.; 2 apênds.; 23 
x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 219 a 225. 

2.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 

Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 

glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 

152 a 171. 
3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 25 a 54 e 318 

a 329. 

4.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 
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termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 384 e 385. 

5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 ta-
bs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projecio-

logia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 125 e 126. 

 

A. F. C. 
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COMUNIDADE    CONSCIENCIOLÓGICA    COSMOÉTICA    INTERNACIONAL  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional é o conjunto 

de habitantes, reunião ou agrupamento e a vida intrafísica, em comum, da sociedade de conscins 

conectadas pelos vínculos conscienciais da Conscienciologia, na cotidianidade diuturna, nesta di-

mensão humana, material ou terrestre. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo comunidade vem do idioma Latim, communitas, “comunidade”, de 

communis, “pertencente a muitos ou a todos; público; comum”. Surgiu em 1272. O vocábulo 

consciência procede também do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma coisa co-

mum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo conscire, “ter 

conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma 

Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. A pala-

vra cosmos deriva também do idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. 

Surgiu em 1563. O segundo elemento de composição cosmo vem do mesmo idioma Grego, 

kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo ética procede do idioma Latim, 

ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral”, e este do idioma Grego, éthi-

kós. Surgiu no Século XV. O vocábulo internacional provém do idioma Francês, international,  

e do idioma Inglês, international, “internacional”. Apareceu em 1858. 

Sinonimologia: 01.  CCCI. 02.  Agrupamento humano conscienciológico. 03.  Integra-

ção demográfica conscienciológica. 04.  Complexo comunitário conscienciológico. 05.  Popula-

ção da Cognópolis. 06.  Coletividade conscienciocêntrica homeostática. 07.  Mutirão consciencio-

lógico permanente. 08.  Uniestrutura social cosmoética. 09.  Povo conscienciológico. 10.  Lucido-

cracia. 

Neologia. As 3 expressões compostas Comunidade Conscienciológica Cosmoética In-

ternacional, Minicomunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional e Macrocomunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 01.  Megacidade; megalópole. 02.  Socin Patológica. 03.  Clã; gueto.  

04.  Favela. 05.  Povo materiológico. 06.  Comunidade Mundial. 07.  Comunidade Consciencioló-

gica Cosmoética Extrafísica (CCCE). 08.  Comunex; paracomunidade. 09.  Baratrosfera. 10.  In-

terlúdio. 

Estrangeirismologia: a multiconexão das Comunidades Conscienciológicas pela In-

ternet; o Administrarium; o melting pot evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade. 

 

Fatologia: a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional; a consciência 

comunitária; a tendência humana gregária; o senso comunitário cosmoético; a bissociação; os ful-

cros da interassistencialidade; a microminoria conscienciológica; a célula social da Basecon;  

o ecossistema conscienciológico; a potencialização da reunião dos grupos humanos afins; o soma-

tório teático dos megatrafores; o contrabalanço dos componentes do grupo evolutivo; o vínculo 

consciencial; as tertúlias conscienciológicas; a maxiproéxis; a Era Consciencial; os laboratórios 

de Conscienciologia; a Holoteca; o Balneário Bioenergético; o tecnopolo das ICs; a Cidade do 

Conhecimento; o oásis na Deficienciolândia; a Ciência Conscienciológica; o paradigma cons-

ciencial; a infovia de todos. 
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Parafatologia: a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (CCCE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo. 

Principiologia: o princípio da descrença ou da autovivência teática da Descrenciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Enumerologia: a base de sustentação; a espinha dorsal; a bóia salva-vidas; o muro de ar-

rimo; o ponto de apoio; o trem de aterrissagem; o prato de resistência. 

Interaciologia: a interação CCCI-CCCE. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Filiologia: a conviviofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a recexofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a gregarioteca; a convivioteca; a socioteca; a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Conscienciocentrologia; a Civilizaciologia;  

a Geografia Política; a Presenciologia; a Vivenciologia; a Sociologia; a Intrafisicologia; a Paras-

sociologia; a Vinculologia; a Intermissiologia; a Proexologia; a Holofilosofia; a Grupocarmolo-

gia; a Policarmologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o conscienciólogo; o conviviologista. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga; a conviviologista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communitarius; o Homo conscientiologus communi-

tarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Minicomunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional = a Co-

munidade Conscienciológica da unidade no Exterior da International Academy of Consciousness 

(IAC); Macrocomunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional = a Comunidade Cons-

cienciológica de Foz do Iguaçu, no Paraná, Brasil. 

 

Cognópolis. Sob a ótica da Intrafisicologia, a maior comunidade conscienciológica exis-

tente, hoje (Ano-base: 2007), é a da cidade de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, onde estão  

residindo 505 pessoas procedentes de lugares distintos, tanto do Brasil quanto do Exterior, dentro 

da população constituída por 73 etnias da Tríplice Fronteira (Trifron), inseridas em meio ao com-

plexo de habitantes do Brasil, do Paraguai e da Argentina, e, ali, formando a primeira Cognópolis 

– Cidade do Conhecimento – do planeta Terra. 

Responsabilidade. Não se tem notícia, em nenhuma outra latitude terrestre, de comuni-

dade humana com as características da CCCI de Foz do Iguaçu. Em vista desse fato, a responsabi-

lidade evolutiva de todos os componentes da Cognópolis é, no mínimo, elevada. 

 

Caracterologia. Do ponto de vista da Orismologia, a Ciência dos Termos Técnicos,  

é possível relacionar, por exemplo, 20 categorias de comunidades conscienciológicas bem defini-

das, originais, já existentes, praticamente sinônimos da CCCI, aqui dispostas na ordem alfabética 

de acordo com os traços técnicos dos componentes e especialistas interagindo na convivialidade: 
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01.  Comunidade  dos  Acoplamentistas. 

02.  Comunidade  dos  Completistas. 

03.  Comunidade  dos  Conscienciólogos. 

04.  Comunidade  dos  Conscienciômetras. 

05.  Comunidade  dos  Consciencioterapeutas. 

06.  Comunidade  dos  Cosmanalistas. 

07.  Comunidade  dos  Cosmoeticistas. 

08.  Comunidade  dos  Desassediologistas. 

09.  Comunidade  dos  Despertologistas. 

10.  Comunidade  dos  Duplistas. 

11.  Comunidade  dos  Epicons. 

12.  Comunidade  dos  Evoluciólogos. 

13.  Comunidade  dos  Invexologistas. 

14.  Comunidade  dos  Maxiproexologistas. 

15.  Comunidade  dos  Moratoriologistas. 

16.  Comunidade  dos  Parafenomenologistas. 

17.  Comunidade  dos  Parageneticistas. 

18.  Comunidade  dos  Pensenologistas. 

19.  Comunidade  dos  Recexologistas. 

20.  Comunidade  dos  Tenepessistas. 

 

Realidades. Tendo em vista a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

12 realidades relevantes do holopensene específico da CCCI: 

01.  CICs: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia (CICs) sustentando as pesquisas 

na CCCI. 

02.  CIs: os Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos atuando como ponto de partida 

comum aos componentes da CCCI. 

03.  Clono: a CCCI na condição de cópia, clono ou arremedo intrafísico das comunexes 

dos Cursos Intermissivos. 

04.  Condomínios: os condomínios conscienciológicos funcionando como subcomuni-

dades dentro da CCCI. 

05.  Discernimentologia: a evolução mentalsomática pelo discernimento na CCCI. 

06.  Empreendedorismo: as Empresas Conscienciológicas. 

07.  Harmonia: a convivialidade homeostática harmônica na CCCI. 

08.  ICs: as Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

09.  Interesses: a fixação dos interesses evolutivos grupais comuns. 

10.  Lucidocracia: a democracia digital integrando a manutenção da CCCI. 

11.  Paraprocedências: as paraprocedências afins dos elementos da CCCI. 

12.  Voluntariado: o voluntariado embasando a autossustentabilidade da CCCI. 

 

Vantagens. Como esclarece a Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 12 ca-

racterísticas ou qualidades potencializadoras da autocognição e do holoconhecimento, a partir do 

ato de viver na CCCI: 

01.  Autodidaticidade: é convite para as oportunidades máximas de aprendizagem oní-

moda, predispondo o completismo existencial (compléxis), pessoal e grupal da tares. 

02.  Autodisciplinaridade: é a depuração natural da autorganização e das pesquisas evo-

lutivas, sem nenhum privilégio. 

03.  Autodisponibilidade: é ampliar a autodisponibilidade cosmoética, espontânea, na 

interassistencialidade da tarefa do esclarecimento (tares). 

04.  Autevolutividade: é a insistência lúcida, teática, na aceleração lógica da evolução 

pessoal. 

05.  Automaturidade: é deixar de se queixar, eliminando a autovitimização, pois há 

sempre o desafio de inúmeras atividades voluntárias a serem desenvolvidas em favor de todos. 
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06.  Autopensenidade: é intensificar a retilinearidade lógica da autopensenização do ta-

quipsiquismo sadio. 

07.  Convivialidade: é, finalmente, encontrar e viver, de modo direto, com o próprio 

grupo evolutivo mais empático, entendendo melhor as bases indispensáveis da família nuclear. 

08.  Incorruptibilidade: é substituir o mau hábito do autoperdão contumaz pela condi-

ção autoimperdoadora permanente, descartando, de vez, a autocorrupção e os autassédios. 

09.  Intercompreensibilidade: é aprender a autovivência do exemplarismo do binômio 

admiração-discordância. 

10.  Megafraternidade: é começar a distinguir e admitir, teaticamente, a exequibilidade 

da megafraternidade aplicada às gestações conscienciais pessoais (autogescons). 

11.  Proexidade: é identificar, de modo razoável, as bases da programação existencial 

(proéxis) pessoal, em geral, maxiproéxis (grupal). 

12.  Sinaleticidade: é desenvolver o autoparapsiquismo assistencial a começar pela aqui-

sição, em definitivo, da sinalética energética e parapsíquica. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Interna-

cional, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, 

mulheres e homens interessados: 

1.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

2.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

3.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

4.  Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

5.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

6.  Megaempreendimento  conscienciológico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

7.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  PARTIR  DO  PRINCÍPIO  DE  OS  AFINS  SE  ATRAÍREM   
DE  MODO  IRRESISTÍVEL,  A  FORMAÇÃO  DA  COMUNIDADE 

CONSCIENCIOLÓGICA  COSMOÉTICA  INTERNACIONAL   
É  NATURAL  E  LOGICAMENTE  ESPERADA,  INEVITÁVEL. 

 

Questionologia. Qual relação você mantém com a CCCI? Você haure algum proveito 

evolutivo com tal relação? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Conscienciocenter: Condomínio Residencial, Empresarial e Cultural. Título do DVD: Conscienciocen-

ter: Condomínio Residencial, Empresarial e Cultural. Local: Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil. Entrevistas: Prof. Waldo Vi-

eira, sobre a Cognópolis; Prof. João Aurélio Bonassi, sobre a CCCI e a UNICIN; Prof. Nario Takimoto, sobre o Campus 

OIC; Prof. Marcelo Silvia, sobre o Campus IIPC; Prof. Felipe Colpo, sobre o Campus ASSINVÉXIS; Prof. Hernande 

Leite, sobre o Campus CEAEC; Prof. Cesar Cordioli, sobre a AIEC; entrevista com os arquitetos Ana Paula Simões, 
Eduardo Pavan e Fabiana Cerato; entrevista com Pedro Gomes, sobre as empresas conscienciocêntricas; & entrevistas 

com Cecília Oderich, Alexander Steiner, Cristina Arakaki, Roberto Almeida, Lucy Lutfi e Roberto Leimig. Direção: 

Sílivio Schmidt. Produção Executiva: Suzane Moraes. Produção Geral: Comunicons; & Zoom: produções e eventos. 
Músicas: Sinfonia no 7 de Beethoven; Sinfonia no 9 de Beethoven; & Chanson de Matin de Elgar. Realização: UNICIN. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
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cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 58, 106, 254, 255, 265, 320, 324, 365, 381, 389, 390, 408, 

412, 420, 474, 491, 493, 498, 532, 555, 566, 592, 628, 637, 646, 662, 680 e 700. 

2.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 103, 171, 269, 283 e 295. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 417 e 429. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6305 

C O N A Ç Ã O  
( V O L I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conação é a tendência, inclinação, processo mental e / ou comportamen-

tal da consciência para atuar com lucidez, esforço e motivação na dinamização das manifestações 

autopensênicas através das energias conscienciais (ECs). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo conação vem do idioma Latim, conatio, “esforço; empenho”, de 

conari, “compreender; esforçar-se”. Surgiu, no idioma Português, em 1961. 

Sinonimologia: 1.  Processo da ação intencional. 2.  Vontade de agir. 3.  Autoconscienti-

zação pensênica. 4.  Impulso às ações autoconscientes. 5.  Força de vontade; voluntariedade psi-

comotriz. 6.  Dinâmica mentalsomática. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniconação e maxiconação são neologismos técnicos da Vo-

liciologia. 

Antonimologia: 1.  Impulsividade irracional. 2.  Impetuosidade infantil. 3.  Autoincons-

ciência pensênica. 4.  Inatividade consciencial. 5.  Inércia neuronal. 6.  Catatonia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente do autodiscerni-

mento. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a conação; a vontade; a intencionalidade; o esforço pessoal; a tendenciosida-

de; a intenção comportamental; a inclinação; a autodecisão; a autodeterminação; o equilíbrio ínti-

mo; a psicomotricidade; as tendências predominantemente psicomotrizes ou cerebelares; 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático; as tendências predominantemente 

intelectuais, parapsíquicas ou paracerebrais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente. 

Holotecologia: a volicioteca; a etoteca; a energeticoteca; a mentalsomatoteca; a pense-

noteca. 

Interdisciplinologia: a Voliciologia; a Intencionologia; a Autodeterminologia; a Auto-

conscienciologia; a Paracerebrologia; a Cerebrologia; a Cerebelologia; a Energossomatologia;  

a Etologia; o Comportamentalismo; a Cogniciologia; a Homeostaticologia Holossomática. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência motriz; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o homem de ação; o tenepessista; o projetor consciente; o agente retro-

cognitor; o intermissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o maxidissidente;  

o epicon lúcido; o conscienciólogo. 
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Femininologia: a mulher de ação; a tenepessista; a projetora consciente; a agente retro-

cognitora; a intermissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a maxidissidente;  

a epicon lúcida; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconação = a prática diária da tarefa energética, pessoal (tenepes), re-

gular; maxiconação = a conquista da oficina extrafísica (ofiex), pessoal, depois de 2 decênios de 

práticas disciplinadas da tenepes. 

 

Funções. Dentro do amplo universo da Parafisiologia, eis, por exemplo, na ordem natu-

ral, 3 funções fundamentais, interativas e decorrentes das capacidades mentais da conscin lúcida, 

embasando a teoria da personalidade autoconsciente: 

1.  Cognição: esfera intelectual; pensamento (pen do pensene); neoideia; atividade cog-

nitiva; conhecimento; autoconsciencialidade; intelectualidade; cultura; razão; sabedoria; erudição; 

polimatia; sensopercepção; atenção; juízo crítico; autodiscernimento; parapercepção; orientação; 

ponteiro consciencial; memória; holomemória; inteligência evolutiva (IE); parassinapses; corono-

chacralidade; Cogniciologia; Holomnemônica; Mentalsomatologia; Paracerebrologia. 

2.  Conação: esfera intermediária; energia consciencial (ene do pensene; EC); atividade 

decisiva; vontade; volição; voluntariedade; intencionalidade; determinação; ação; movimento; 

manifestação pessoal; dinamismo pessoal; auteficiência; autossuficiência; esplenicochacralidade; 

Voliciologia; Intencionologia; Psicomotricidade; Cerebelologia; Energossomatologia. 

3.  Emoção: esfera básica; sentimento (sen do pensene); atividade afetiva; emocionalis-

mo; instintividade; sexualidade; excitabilidade; desejo; adrenalina; sentimento; cardiochacralida-

de; fórmula DD; Psicossomatologia; Sexossomatologia; Somatologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conação, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autodesempenho  proexológico:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

04.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

05.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

07.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

09.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

10.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

QUEM  APREENDE  MELHOR  A  ESTRUTURA  DAS 

PRÓPRIAS  MANIFESTAÇÕES  DA  VONTADE,  DA  INTEN- 
CIONALIDADE,  DA  AUTODETERMINAÇÃO  E  DA  DINAMI- 
ZAÇÃO  DA  AUTOMOTIVAÇÃO  EVOLUI  MAIS  DEPRESSA. 
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Questionologia. Você já assimilou teaticamente o conceito de conação e o incorporou  

à própria vida? Desde quando? 
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C O N C A U S A    E X T R A F Í S I C A  
( E T I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A concausa extrafísica é a causa coatuante ou se juntando a outra causa in-

trafísica, preexistente, para a produção de certo efeito composto, multidimensional, extrafísico ou 

parapsíquico. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O prefixo con vem do idioma Latim, cum, “com”. A palavra causa provém 

do mesmo idioma Latim, causa ou caussa, “razão; motivo; origem; caso; pretexto; questão; as-

sunto; matéria; nexo; ligação; comissão; incumbência; encargo; vantagem; lucro”. Surgiu no Sé-

culo XIV. 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, physi-

kós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Concausa parapsíquica. 2.  Concausa multidimensional. 3.  Causa ex-

trafísica concomitante. 4.  Causa extrafísica simultânea. 5.  Causa extrafísica coexistente. 6.  Para-

concausa. 

Neologia. As 3 expressões compostas concausa extrafísica, concausa extrafísica identi-

ficada e concausa extrafísica ignorada são neologismos técnicos da Etiologia. 

Antonimologia: 1.  Causa intrafísica. 2.  Causa extrafísica. 3.  Causa multidimensional. 

Estrangeirismologia: a paraconiunctio; o upgrade parapsíquico; o paramicrochip;  

o Acoplamentarium; o Projectarium; o Paraperceptarium; o Atributarium; o Paraconviviarium; 

o Tertuliarium; o know-how parapsíquico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto às autoparaperceptibilidades em geral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconscientização multidimensional; os para-

pensenes; a parapensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecno-

pensenidade. 

 

Fatologia: o estudo das causas dos fenômenos. 

 

Parafatologia: a concausa extrafísica; a causa extrafísica concomitante predominante;  

a causa extrafísica concomitante auxiliar; a causa multidimensional interferente; a autovivência 

do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; os fenôme-

nos parapsíquicos complexos; a atitude inteligente de se viver atento às raízes das vidas humanas 

prévias aflorando na vida atual em desenvolvimento; os fatores faltantes para explicitar os parafa-

tos e parafenômenos; a paraprocedência pré-ressomática de toda conscin; o período intermissivo 

pré-ressomático de toda pessoa; as autorretrocognições; o fato de existir sempre a concausa nos 

fenômenos conjugados com predomínio do intercâmbio entre o sensitivo e determinada consciex, 

por exemplo, nas práticas da tenepes, no emprego da ofiex, no extrapolacionismo parapsíquico, 

no monólogo psicofônico, no fenômeno da Pré-Mãe (Pré-Maternologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo parapercepção-paracognição-paralucidez; as concausas 

extrafísicas nos fenômenos do sinergismo Maximecanismo Multidimensional Interassistencial– 

–minipeça interassistencial intrafísica. 
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Principiologia: o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da cone-

xão interdimensional; o princípio da evolução consciencial conjunta no grupocarma. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) ajuizando o exame da concausalidade extrafísica. 

Teoriologia: a teoria da concausalidade interdimensional; as teorias dos fenômenos da 

Parapercepciologia. 

Tecnologia: as técnicas interpretativas da Parafenomenologia; as técnicas parapercep-

tivas. 

Voluntariologia: o voluntariado nas práticas assistenciais, diárias, da tenepes. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciólogos. 

Efeitologia: os efeitos complexos dos parafenômenos; o efeito das pressões holopensê-

nicas na autopensenidade; os efeitos concausais das pararrealidades sobre os eventos intrafí-

sicos. 

Neossinapsologia: a conjugação das neossinapses com as paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo fenômenos intrafísicos–fenômenos extrafísicos. 

Enumerologia: as influências da parautobiografia sobre a autobiografia; as influências 

da Paragenética sobre a Genética; as influências do paracérebro sobre o cérebro; as influências 

das ECs sobre o soma; as influências das consciexes sobre as conscins; as influências da Sociex 

sobre a Socin; as influências dos parafatos sobre os fatos. 

Binomiologia: as concausas extrafísicas nos fenômenos dos binômios projetivos da du-

pla projetor assistido–amparador extrafísico nas projeções conscienciais assistidas. 

Interaciologia: a interação fenômeno intrafísico–fenômeno extrafísico nas concausas 

extrafísicas; a interação palco intrafísico–bastidores extrafísicos; a interação vivência-paravi-

vência. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo visão quadridimensional-visão polidimensional;  

as concausas extrafísicas nos fenômenos dos crescendos interassistenciais da dupla praticante da 

tenepes–amparador extrafísico de função. 

Trinomiologia: o trinômio das sensações sentidos–atributos conscienciais–paraper-

cepções; o trinômio concausas extrafísicas preexistentes–concausas extrafísicas concomitantes– 

–concausas extrafísicas supervenientes; o trinômio cosmovisiológico Interdisciplinologia Intrafí-

sica–Interdisciplinologia Interdimensional–Interdisciplinologia Extrafísica. 

Polinomiologia: o polinômio causa-concausas-paracausas-paraconcausas. 

Antagonismologia: o antagonismo vida projetiva / vida trancada; o antagonismo con-

causa dependente / concausa independente. 

Paradoxologia: o paradoxo da projetabilidade lúcida (PL); o paradoxo da possibilida-

de de derrogação das leis físicas; o paradoxo das explicações dos cientistas eletronóticos sobre  

a realidade, por mais abrangentes e profundas, sempre estarem superficiais devido ao desprezo 

pelas concausas extrafísicas; o paradoxo das explicações dos cosmovisiólogos sobre o Cosmos, 

por mais abrangentes e profundas, serem relativas e temporais, devido aos limites mateológicos 

do próprio nível evolutivo. 

Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei da causalidade; as leis da Física; as leis extrafísicas; a lei do maior es-

forço parapsíquico. 

Filiologia: a neofilia; a parapsicofilia. 

Mitologia: a eliminação do mito eletronótico da existência quadridimensional. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a parafenomenoteca; a experimentoteca; a energosso-

matoteca; a projecioteca; a psicossomatoteca; a somatoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Etiologia; a Fenomenologia; a Parafenomenologia; a Intrafisico-

logia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Tene-

pessologia; a Projeciologia; a Paradireitologia. 
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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 pessoa portadora de macrossoma; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens concausa; o Homo sapiens extraphysicus; o Homo sa-

piens parapsychicus; o Homo sapiens paraphaenomenicus; o Homo sapiens energovibrator;  

o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens tenepessista; o Ho-

mo sapiens sensitivus; o Homo sapiens multidimensionalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: concausa extrafísica identificada = a melhoria súbita do paciente em fun-

ção da assistência prestada na tenepes; concausa extrafísica ignorada = a inspiração parapsíquica 

levando a pessoa a chegar em casa no momento crítico, exato, de socorrer o familiar vivenciando 

o acidente doméstico. 

 

Culturologia: a cultura da multidimensionalidade; a cultura da Parapercepciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a concausa extrafísica, indicados para a expansão das 

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

01.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

02.  Autoparapercepciologia  ideal:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

03.  Central  Extrafísica  de  Energia:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Coativação  atributiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05.  Conotação  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

06.  Extrapolacionismo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Fenomenologia  Holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

08.  Fenômeno  projetivo  ambivalente:  Parafenomenologia;  Neutro. 

09.  Manifestação  parapsíquica:  Parafenomenologia;  Neutro. 
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10.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Parapercepto:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

13.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

14.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

15.  Pré-Mãe:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

AS  CONCAUSAS  EXTRAFÍSICAS  PODEM  ESCLARECER 
AS  ABORDAGENS  PESQUISÍSTICAS  DA  CONSCIN  INTER-
MISSIVISTA  NO  DESENVOLVIMENTO  DE  TODO  O  CON-

TEXTO  DA  PRÓPRIA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou alguma concausa extrafísica nos 

fatos da própria vida diária? Em quais áreas de atividade? 
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C O N C E I T O  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conceito é o produto da faculdade de conceber capaz de levar alguém  

à compreensão, temporariamente conclusiva, quanto à determinada palavra, ideia, constructo ou 

pensene. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo conceito vem do idioma Latim, conceptus, “ação de conter; ato de 

receber; de reter; germinação; florescência; fruto; feto; pensamento”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Conceituação; concepção; dito conciso; ideia; noção. 02.  Argumen-

to; conclusão; consideração; conteúdo; explicação. 03.  Modo de pensar; opinião; ponto de vista; 

reflexão; suposição. 04.  Definição; fórmula; formulação. 05.  Hipótese; interpretação; significa-

do. 06.  Princípio. 07.  Síntese. 08.  Teorema. 09.  Ditado; máxima; sentença. 10.  Provérbio. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo conceito: 

conceitar; conceitarrão; conceitarraz; conceitear; conceitista; conceituação; conceituada; con-

ceituado; conceitual; conceitualidade; conceitualismo; conceitualista; conceitualístico; concei-

tualização; conceitualizada; conceitualizado; conceitualizador; conceitualizadora; conceituali-

zante; conceitualizar; conceitualizável; conceituar; conceituosa; conceituoso. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniconceito e maxiconceito são neologismos técnicos da 

Mentalsomatologia. 

Antonimologia: 1.  Ausência de ideia. 2.  Falta de opinião pessoal. 3.  Indefinição.  

4.  Acriticismo. 5.  Alienação. 6.  Desconhecimento. 7.  Obtusidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade tecnológica pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Mentalsomatologia; a amplitude autopensênica. 

 

Fatologia: o conceito; a palavra; a apreensão intelectual; a autocompreensão; a Sinoní-

mia; a Etimologia; a Arcaismologia; a Neologia; a Antonímia; a abstração; a eumatia; o signifi-

cado das palavras; a intelecção do experimentador; a autopercuciência; o escrutínio pessoal; as 

autopesquisas; as neoideias; as verpons; as frases enfáticas; a nutrição informacional; a catálise do 

autodiscernimento; o dicionário sinonímico cerebral. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Holotecologia: a orismoteca; a mentalsomatoteca; a grafopensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Conformática; o Cognitivismo; a Lexico-

logia; a Definologia; a Parapedagogiologia; a Holomaturologia; a Enciclopediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida. 
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o conscienciólogo; o professor; o pesquisador; o voluntário da Conscienciologia; o sempera-

prendente. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga; a professora; a pesquisadora; a voluntário da Conscienciologia; a sem-

peraprendente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconceito = a realidade dos cons; maxiconceito = a realidade da 

Consciex Livre (CL). 

 

Culturologia: a cultura pessoal. 

Técnicas. A Conscienciologia ensina as técnicas para a pessoa interessada, por si mes-

ma, sem misticismos, inculcações ou rituais esdrúxulos, alcançar racionalmente o caminho do 

bem viver, a realização íntima, livrando-se do sofrimento de qualquer natureza ou autovitimiza-

ção, existindo qual personalidade lúcida de maneira mais autêntica e saudável. 

Instrumento. Pelos critérios da Intrafisicologia, como representação mental de vocábu-

lo, pessoa, objeto abstrato ou concreto, decorrente de prévia avaliação e conclusão das respectivas 

propriedades e características gerais, o conceito é instrumento fundamental do pensamento na ta-

refa de identificar, descrever e classificar de modo generalizado e, de certa forma, estável, os dife-

rentes elementos e aspectos da realidade tanto intrafísica quanto extrafísica. 

Expressão. Na análise da Comunicologia, o conceito tem como objetivo o conhecimento 

da essência do mundo real, e pode ser expresso por signo, símbolo, representação linguística, pa-

lavra, frase, sentença, gesto ou nota escolar. Contudo, funciona melhor na autovivência, na auto-

manifestação pública e no exemplarismo pessoal. 

 

Teaticologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 100 

conceitos teáticos da Conscienciologia, em parte ainda ignorados pela maioria dos componentes 

da Humanidade (Ano-base: 2008): 

01. Acoplamentarium: o laboratório do acoplamento energético; Parapercepciologia. 

02. Agendex: a agenda extrafísica; a dinâmica multidimensional. 

03. Agente retrocognitor: o personal retrocognitor; Mnemossomatologia. 

04. AM: a autoconscientização multidimensional; Projeciologia. 

05. Assim: a assimilação simpática das energias; a desassim; Energossomatologia. 

06. Assinatura pensênica: a grafopensenidade; Pensenologia. 

07. Autobilocação consciencial: a compreensão da ressoma e da dessoma; Projecio-

logia. 

08. Autoconsciencialidade: a lucidez consciencial; Holomaturologia. 

09. Autopesquisologia: Experimentologia; Evoluciologia. 

10. Autorrevezamento multiexistencial: Seriexologia; Evoluciologia. 

11. Base intrafísica blindada: o bunker energético da interassistencialidade. 

12. Casal incompleto: Conviviologia; Intrafisicologia. 

13. CCCI: a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional; Intrafisicolo-

gia; Conviviologia. 

14. CEE: a Central Extrafísica de Energia; a estação extrafísica de interassistenciali-

dade; Interassistenciologia. 

15. CI: o Curso Intermissivo; o curso pré-ressomático; Parapedagogiologia; Intermis-

siologia. 

16. Ciclo mentalsomático: Evoluciologia. 
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17. Ciclo multiexistencial pessoal: Holorressomatologia. 

18. Cipriene: o ciclo de primaveras energéticas; a primener a 2; Energossomatologia. 

19. CL: a Consciex Livre. 

20. Colégios Invisíveis da Conscienciologia: Grupocarmologia; Experimentologia. 

21. Compléxis: o completismo existencial; o escopo máximo da vida humana; Proexo-

logia. 

22. Con: a unidade de medida da lucidez consciencial; o adcon; Holomaturologia. 

23. Confor: o conteúdo e a forma; Conformática; Comunicologia. 

24. Conscienciês: a comunicação mais transcendente. 

25. Conscienciograma: a auto e heteravaliação consciencial; Conscienciometrologia. 

26. Consciencioterapia: OIC; a Instituição Conscienciocêntrica. 

27. Consciênçula: a consciência-mirim; Evoluciologia. 

28. Consener: a consciência energívora; o assediador inconsciente; Parapatologia. 

29. Cosmoconsciencialidade: Cosmoconscienciologia. 

30. Cosmoeticologia: o código pessoal de Cosmoética; CPC. 

31. Cosmovisiologia: a cosmovisão; a omnivisão extrafísica. 

32. Debate: a heterocrítica em bases cosmoéticas; as tertúlias; os brainstormings; Refu-

taciologia. 

33. Desperticidade: o ser desperto; os esforços do vintênio (duas décadas) de autode-

sassédio; Despertologia. 

34. Dimener: a dimensão energética; Extrafisicologia. 

35. Dupla evolutiva: o casal íntimo; Conviviologia. 

36. EV: o estado vibracional profilático; a chave da vida humana; Energossomatologia. 

37. Evoluciologia: a evolução pessoal; a evolução grupal. 

38. Extrapolacionismo: a extrapolação evolutiva; Autopesquisologia. 

39. FEP: a ficha evolutiva pessoal; o saldo evolutivo; Evoluciologia. 

40. Gescon: a gestação consciencial; a megagescon pessoal; a obra-prima; Experimen-

tologia; Proexologia. 

41. Holobiografia: as retrovidas milenares; os retrossomas; Mnemossomatologia. 

42. Holofilosofia: a cosmossíntese; Cosmoeticologia; Paradireito; Estado Mundial. 

43. Holomaturidade: Holomaturologia; Conscienciópolis. 

44. Holomnemônica: a memória pessoal integral; as autorretrocognições. 

45. Holopensenologia: os holopensenes; a fôrma holopensênica pessoal; Intrafisicolo-

gia; Pensenologia. 

46. Holoteca: a base da Autopesquisologia; o Holociclo; as tecas. 

47. Homeostaticologia: o equilíbrio holossomático; a saúde consciencial. 

48. Homo sapiens reurbanisatus: a consréu; Extrafisicologia. 

49. Homo sapiens serenissimus: o Serenão; a Serenona; o Colégio Invisível dos Sere-

nões; Serenologia. 

50. IC: a Instituição Conscienciocêntrica; a base social da Conscienciologia. 

51. IE: a inteligência evolutiva; os módulos de inteligência; Evoluciologia. 

52. Impactoterapia: a acareação; a Cosmoética Destrutiva; Consciencioterapia; Evolu-

ciologia. 

53. Interlúdio: a comunidade extrafísica (comunex); a ortopensenidade; os intercâm-

bios multidimensionais; Sociexologia; Extrafisicologia; Intermissiologia. 

54. Intermissão: Intermissiologia; as alternâncias com as vidas intrafísicas. 

55. Interprisão grupocármica: Interprisiologia; Grupocarmologia. 

56. Invéxis: a inversão existencial; Invexologia; ASSINVÉXIS; Proexologia. 

57. Lavagem paracerebral: Psicossomatologia. 

58. Macrossoma: o ginossomático; o androssomático; Macrossomatologia. 

59. Maxifraternidade: Interassistenciologia. 

60. Mentalsoma: o paracorpo do autodiscernimento; Cognópolis; Mentalsomatologia. 

61. Miméxis: a automimese dispensável; Mimeticologia. 
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62. Moréxis: a moratória existencial; Moratoriologia; Proexologia. 

63. Multicompléxis: Proexologia. 

64. Ofiex: a oficina extrafísica; Assistenciologia. 

65. Pangrafia: o parafenômeno composto; Parapercepciologia. 

66. Paracérebro: a base de todo parapsiquismo; Paracerebrologia. 

67. Paracomatose existencial: as consciexes assistíveis; Parapatologia. 

68. Paradigma consciencial cosmoético: a teoria-líder da Conscienciologia. 

69. Paradireito: a Jurisprudência Maior; Extrafisicologia; Cosmoeticologia. 

70. Parageneticologia: os paragenes; os retrossomas; Seriexologia. 

71. Para-Historiologia: o registro das realidades e pararrealidades do Cosmos. 

72. Parapercepciologia: o autoparapsiquismo; as múltiplas parapercepções. 

73. Paraprocedência: a origem extrafísica pessoal; Paraprocedenciologia; Intermissio-

logia; Extrafisicologia. 

74. Paraprofilaxia: a Profilaxia Abrangente; a Higiene Consciencial. 

75. PEP: o princípio do exemplarismo pessoal; Conviviologia. 

76. PL: a projetabilidade lúcida; Projeciologia. 

77. Policarmalidade: a interassistencialidade máxima; Holocarmologia. 

78. Ponteiro consciencial: a bússola consciencial pessoal. 

79. Porão consciencial: Intrafisicologia. No porão consciencial vêm à tona da vigília fí-

sica ordinária da conscin, em novo soma, os instintos animais básicos, a ancestralidade, as heran-

ças cromossômicas mais potentes, o atavismo e as taras mais diversas da paragenética pessoal 

perturbada. Sob certos aspectos, o porão consciencial seria o id da Psicanálise. 

80. Princípio da descrença: o fundamento da pesquisa conscienciológica; Autopesqui-

sologia. 

81. Proéxis: a programação existencial; Proexologia. 

82. Recéxis: a reciclagem existencial; a recin; a neofilia; Recexologia. 

83. Reurbex: a reurbanização extrafísica; Extrafisicologia. 

84. Semiconsciex: a semiconsciexialidade; Semiconsciexologia. 

85. Serenarium: o laboratório conscienciológico do serenismo; Serenologia. 

86. Seriexialidade evolutiva: Seriexologia; Holorressomatologia. 

87. Sinalética parapsíquica: o megassinal pessoal; Parapercepciologia. 

88. Socin conscienciológica: a Cosmópolis; Conviviologia. 

89. Tares: a tarefa do esclarecimento; Interassistenciologia; Conviviologia. 

90. Teática: a teoria e a prática; Teaticologia. 

91. Teleguiamento: o teleguiado autocrítico; a megaminipeça do Maximecanismo Mul-

tidimensional Interassistencial; Interassistenciologia. 

92. Tenepessismo: a tenepes; a tarefa energética, pessoal, diária; Interassistenciologia. 

93. Transmigraciologia: as transmigrações da extraterrestrialidade; as transmigrexes. 

94. Trinômio automotivação-trabalho-lazer: Proexologia; Evoluciologia. 

95. UNICIN: a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais. 

96. Verbação: o verbo e a ação; Verbaciologia; Experimentologia; Teaticologia. 

97. Verpon: a verdade relativa de ponta; a neoideia; Heuristicologia; Neologia. 

98. Vínculo consciencial: o voluntariado; Conviviologia; Interassistenciologia. 

99. Visitologia: as visitações extrafísicas; Extrafisicologia; Intermissiologia. 

100.  Voluntariado: a voluntária; o voluntário; o embasamento da Conscienciologia. 

 

Ignorância. Dentro do universo da Experimentologia, com todo realismo e lógica, im-

porta considerar: enquanto houver a ignorância primária de certos líderes humanos em relação  

a alguns destes conceitos, ou verdades relativas de ponta (verpons) concernentes às consciências 

– infelizmente realidades ainda supernovas, sem as neossinapses pessoais consolidadas –, o be-

licismo, por exemplo, ainda manter-se-á com força nesta dimensão humana. Daí a razão principal 

de pesquisá-lo a fundo, por muito tempo ainda, e divulgar os achados (findings) urbi et orbi. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o conceito, indicados para a expansão das abordagens de-

talhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Aperitivo  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

2.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

3.  Cosmossíntese:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

6.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

7.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

SEJA  QUAL  FOR  A  CONSCIÊNCIA,  TODOS  SAÍMOS 
DO  ONTEM  PARA  VIVER  O  HOJE.  O  PRESENTE  

HISTÓRICO  JÁ  É  O  FUTURO  EM  QUALQUER  LUGAR,  
INJUNÇÃO  HUMANA  OU  MOMENTO  EVOLUTIVO. 
 

Questionologia. Qual o conceito da Conscienciologia mais expressivo para você? Os 

conceitos conscienciológicos ajudam a melhorar a qualidade da vida humana hoje? Você vive 

absolutamente confortável com a própria consciência? 
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C O N C E I T O    CÓ S M I C O  
( P A R A C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conceito cósmico é o constructo, pensene, concepção, ideia, reflexão, 

síntese, máxima ou princípio aplicável adequadamente, de modo evolutivo, algures, ou em qual-

quer parte ou dimensão do Cosmos, e não apenas no planeta Terra. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo conceito vem do idioma Latim, conceptus, “ação de conter; ato de 

receber; de reter; germinação; florescência; fruto; feto; pensamento”. Apareceu no Século XVI.  

O vocábulo cósmico procede do idioma Latim Tardio, cosmicos ou cosmicus, adaptado do idioma 

Grego, kosmikós,  “relativo ao mundo, ao Cosmos”. Surgiu no mesmo Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Conceito interplanetário. 02.  Conceito extraplanetário. 03.  Con-

ceito extraterrestre. 04.  Conceito cosmológico. 05.  Conceito cosmovisiológico. 06.  Conceito 

cosmossintético. 07.  Conceito cosmoético. 08.  Conceito galáctico. 09.  Conceito universal. 10.  

Conceito holofilosófico. 

Neologia. As 3 expressões compostas conceito cósmico, conceito cósmico básico e con-

ceito cósmico avançado são neologismos técnicos da Paracosmovisiologia. 

Antonimologia: 01.  Conceito planetário. 02.  Conceito terrestre. 03.  Conceito anticos-

moético. 04.  Conceito mundano. 05.  Conceito acanhado. 06.  Conceito regressivo. 07.  Conceito 

irrelevante. 08.  Indefinição. 09.  Alienação. 10.  Desconhecimento. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade holofilosófica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmopensenidade; os cosmopensenes; os evo-

luciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes;  

a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; a amplitude autopensênica 

máxima. 

 

Fatologia: o conceito cósmico; a conceituação empregada em qualquer local do Cos-

mos; o conceitualismo cósmico; a conceitualização cósmica; o fato de a conscin estar no ápice do 

autodiscernimento, sem erro, quando vivencia a  aplicação do conceito cósmico; a autocompreen-

são; a autopercuciência maior; a inteligência evolutiva (IE); a catálise máxima do autodiscerni-

mento. 

 

Parafatologia: a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autovivência do estado 

vibracional (EV) profilático; a cosmoconexão do autodiscernimento evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interdimensional. 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: as novas teorias conscienciológicas. 

Tecnologia: as técnicas avançadas da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos da verdade relativa de ponta. 
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Ciclologia: o ciclo das neoideias conscienciológicas. 

Binomiologia: o binômio Materiologia-Conscienciologia. 

Interaciologia: a interação conscins-consciexes. 

Crescendologia: o crescendo consciencial faixa a faixa evolutiva. 

Trinomiologia: o trinômio Cosmos-consciência-energia. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipes-

quisas. 

Paradoxologia: o paradoxo soma perecível–consciência imperecível. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a grafopensenoteca; a consciencio-

teca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a evolucioteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracosmovisiologia; a Extraterrestriologia; a Cosmoeticologia; 

a Paradireitologia; a Cosmoconscienciologia; a Cosmovisiologia; o Universalismo; a Holofiloso-

fia; a Mentalsomatologia; a Evoluciologia; a Parapedagogiologia; a Holomaturologia; a Enciclo-

pediologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens conceptor; o Homo spiens cosmoconceptor; o Homo sa-

piens conscientiologus; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens intermissivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conceito cósmico básico = a Autexperimentologia Evolutiva; conceito 

cósmico avançado = o emprego do conscienciês pelas Consciexes Livres. 

 

Culturologia: a Multiculturologia Multidimensional. 
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Taxologia. Sob a ótica da Paracosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

15 conceitos cósmicos, determinados pela própria evolução consciencial, para as abordagens ini-

ciais às parapesquisas sobre o tema complexo: 

01.  Autexperimentologia. 

02.  Conscienciês. 

03.  Cosmoconscienciologia. 

04.  Cosmoeticologia. 

05.  Cosmossíntese. 

06.  Evoluciologia. 

07.  Holofilosofia. 

08.  Holomnemônica. 

09.  Homeostaticologia. 

10.  Multidimensiologia. 

11.  Paracerebrologia. 

12.  Paradireitologia. 

13.  Parapercepciologia. 

14.  Serenologia. 

15.  Universalismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o conceito cósmico, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

02.  Conceito  de  Conscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Matematização  do  conceito:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Medida  interplanetária:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

09.  Parexcursão  interplanetária:  Intermissiologia;  Homeostático. 

10.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

OS  CONCEITOS  CÓSMICOS  CONDUZEM  A  CONSCIN  LÚCI- 
DA  ÀS  REFLEXÕES  PROFUNDAS  SOBRE  O  EQUILÍBRIO 

DA  ESTRUTURA  DO  COSMOS,  CONDIÇÃO  AINDA  NÃO 

INTEIRAMENTE  INTELIGÍVEL  PARA  A  HUMANIDADE. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, o conceito cósmico? Você admite 

todos os conceitos cósmicos listados aqui? 
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C O N C E I T O    D E    C O N S C I E N C I O L O G I A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conceito de Conscienciologia é o constructo da Ciência aplicado aos es-

tudos abrangentes da consciência, executados pelas próprias consciências por meio dos atributos 

conscienciais, veículos de manifestação e fenômenos conscienciais multidimensionais. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo conceito vem do idioma Latim, conceptus, “ação de conter; ato de 

receber; de reter; germinação; florescência; fruto; feto; pensamento”. Apareceu no Século XVI.  

O vocábulo consciência deriva do mesmo idioma Latim, conscientia, “conhecimento de alguma 

coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo cons-

cire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia procede do 

idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Conceito da Ciência da Consciência Integral. 02.  Conceito da Cos-

monoética. 03.  Conceito da Egologia. 04.  Conceituação da Conscienciologia. 05.  Concepção da 

Conscienciologia. 06.  Princípio da Conscienciologia. 07.  Estudo da abordagem integral do Ho-

mem (conscin). 08.  Constructo da Megaciência Conscienciocêntrica. 09.  Conceito da Noética. 

10.  Conceito da Ciência das Ciências; paradigma consciencial. 

Neologia. As duas expressões compostas conceito da Conscienciologia teórico e concei-

to da Conscienciologia teático são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 01.  Desconhecimento da Conscienciologia. 02.  Indefinição da Cons-

cienciologia. 03.  Conceito da Materiologia. 04.  Conceito da Física. 05.  Paradigma fisicalista. 

06.  Conceito de Parapsicologia. 07.  Conceito de Psicologia. 08.  Conceito de Biologia. 09.  Con-

ceito de Ignorantismo. 10.  Conceito de Eletronótica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Experimentologia. 

 

II.  Fatuística 

 

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

pensenidade. 

 

Fatologia: o conceito de Conscienciologia; a autocompreensão da Conscienciologia;  

a verpon conscienciológica; o constructo conscienciológico; a neoideia conscienciológica. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da autopesquisa; o princípio da descrença; o princípio da 

evolução; o princípio falacioso da pesquisa não-participativa; o princípio de causa e efeito;  

o princípio da autocrítica aplicada ao prioritário evolutivo; os princípios da Holofilosofia; os 

princípios da Cosmoeticologia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Autopensenologia; a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o labo-

ratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Efeitologia: os efeitos da verdade relativa de ponta. 

Ciclologia: o ciclo das neoideias conscienciológicas. 
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Binomiologia: o binômio Materiologia-Conscienciologia. 

Trinomiologia: o trinômio Cosmos-consciência-energia; o trinômio atos-fatos-parafa-

tos; o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumulação de fenômenos;  

o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio avaliar-informar-esclare-

cer; o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio pesquisa-achado-debate. 

Polinomiologia: o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência. 

Antagonismologia: o antagonismo análise profunda / síntese superficial; o antagonis-

mo conhecimento / ignorância; o antagonismo detalhismo / cosmovisão; o antagonismo tradição 

/ renovação; o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo consciencial; o antagonismo 

Ciência Conscienciológica / Ciência Materiológica; o antagonismo esclarecimento racional 

/ argumentação emocional; o antagonismo consciência ampliada / consciência reprimida. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a projeciocracia; a assistenciocracia; 

a cosmoeticocracia; a proexocracia; a refutaciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia. 

Maniologia: a evitação racional, teática, da gurumania. 

Mitologia: a quebra dos mitos milenares através da tares cosmoética. 

Holotecologia: a experimentoteca; a consciencioteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; 

a ciencioteca; a evolucioteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Conscienciologia; a Mentalsomatologia;  

a Evoluciologia; a Cogniciologia; a Cosmoeticologia; a Discernimentologia; a Prioriologia;  

a Cosmovisiologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens autologicus; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens intermissivus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conceito de Conscienciologia teórico = o constructo sem a vivência cor-

respondente; conceito de Conscienciologia teático = o constructo com a teoria e a vivência res-

pectiva. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica. 

Subcursos. A Religião é subcurso consciencial, pré-maternal, infantil ou protoconheci-

mento, dogmático, sem pesquisas racionais. A Ciência convencional, mecanicista, é ainda outro 

subcurso consciencial primário e imaturo quanto à multidimensionalidade da consciência, sem 

a realização de pesquisas em parapercepções. 

Reforços. A Filosofia e a Ideologia funcionam tão só ao modo de eminências pardas, ou 

reforços secundários, para o curso evolutivo consciencial, primário, da Ciência Incompleta. 

Cursos. Portanto, o estudo da Conscienciologia se impõe como sendo o curso mais 

avançado da consciência, considerada com abordagem integral, onde se aplica o lado melhor de 

todos os conhecimentos positivos hauridos, anteriormente, nos cursos conscienciais da Religião, 

da Filosofia, da Ideologia e da Ciência Incompleta, através de todos os tempos ou períodos histó-

ricos da Humanidade. 

Ciências. A posição de importância da Conscienciologia sobressai dentre todas as Ciên-

cias em razão dos objetivos vitais para a própria consciência. Não há outro objeto de pesquisa 

mais importante para a conscin estudar a não ser a si própria. Pelo alcance e abrangência,  

a Conscienciologia transcende os estudos de outras Ciências humanas, avançadas e correlatas, tais 

como a Parapsicologia, a Psicologia, a Psicoterapia, a Psiquiatria e outros ramos, campos, sub-

campos ou linhas do conhecimento. 

Conhecimento. Toda Ciência visa à ampliação do conhecimento da consciência. 

Antropocentrismo. O escopo do conhecimento humano é essencialmente antropocên-

trico. 

Relações. Tal fato estende e generaliza as relações da Conscienciologia a todas as Ciên-

cias, sem exceção. 

Projeciologia. Dentre as Ciências, a relação mais estreita, prática e evolutiva da Cons-

cienciologia é com a especialidade Projeciologia, tendo em vista a natureza do estudo especializa-

do, o terceiro estado consciencial, projetado, o qual a Projeciologia pesquisa e promove. 

Abrangência. Além da abordagem teórica, o interesse das pesquisas conscienciológicas  

é muito mais abrangente quanto à utilização técnica, supracientífica e paratecnológica para  

a própria consciência intrafísica, pois se assenta na abordagem multidimensional em relação aos 

esforços de evolução da conscin. 

Questão. No âmbito da Conscienciologia, sob o prisma prático e vivencial, retorna  

a questão: – Que estudo melhor, especializado, existe em favor da própria consciência senão  

o da Conscienciologia, tendo na Projeciologia a especialidade ou área de pesquisa? 

Meta. Nesta fase de progresso consciencial no Planeta, a Projeciologia, e as possibilida-

des de agilização da rentabilidade evolutiva oferecida, surge por meta ideal e lógica de perquiri-

ção técnica. 

Intimidade. É extremamente difícil obter dados idôneos sobre o mundo interior 

(microuniverso consciencial) dos seres sociais ou das consciências. 

Subjetividade. Por vezes, importantes estudos experimentais podem ser melhor condu-

zidos, objetivamente, quando se prefere ignorar as ocorrências acontecendo dentro dos sujeitos 

sob análise. Isso não invalida o fato de se tentar conhecer os fatos acontecendo, subjetivamente, 

no íntimo da pessoa sob análise, mas também do próprio experimentador ou experimentadora. 

Núcleo. Obviamente, qualquer ciência da consciência – seja superficial ou integral – de-

ve encontrar o lugar central, nuclear, locus ou megafoco para esses fatos interiores ou subjetivos. 

Proposição. O termo Conscienciologia foi lançado à página 15, do compêndio “Proje-

ciologia”, na primeira edição, em 1986. Ali foi feita de modo categórico a proposição da Cons-

cienciologia na condição de Ciência. 
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Dados. A Ciência Conscienciologia objetiva ocupar-se das consciências com todas as  

complexidades, inclusive os fenômenos subjetivos, seja de maneira parcial, compactada ou sinté-

tica, e de modo abrangente, cosmovisiológico ou analítico. 

Métodos. Há de se compreender, racionalmente, haver razões convincentes para discutir 

se os dados devem ser considerados científicos enquanto não forem satisfeitas as severas exigên-

cias de critérios da Ciência Convencional. Contudo importa discordar se o campo de estudos pri-

mordialmente interessado em compreender os seres humanos, e para-humanos, recuse lidar com  

o superlativamente humano, apenas por ser difícil desenvolver métodos científicos convencionais 

para estudá-lo, por faltarem instrumentos físicos, ou porque, assim, viola expectativas profunda-

mente arraigadas em qualquer pessoa. 

Estudo. A Conscienciologia coloca sob escrutínio científico todas as características  

e possibilidades da consciência, incluindo essencialmente os atributos íntimos do ego, os veículos 

de manifestação e, por fim, as consequências existenciais, evolutivas e multidimensionais advin-

das daí. 

 

Atributos. Em qualquer abordagem racional do assunto consciência, de início sobres-

saem as capacidades mentais primárias ou os atributos de imensa engenhosidade, mas até o mo-

mento superficialmente conhecidos ou clássicos. Enumerando os atributos da consciência na or-

dem arbitrária do alfabeto, teremos, por exemplo, 11, além de outros, em relação a diversas áreas 

da Conscienciologia: 

01.  Associação. Associação de ideias ou a visão de conjunto prioritária (Mentalsoma-

tologia). 

02.  Atenção. Atenção concentrada ou concentração da atenção (Experimentologia). 

03.  Comparação. Nível de comparação lógica ou associação de ideias. 

04.  Compreensão. Compreensão, entendimento ou intelecção (Pensenologia). 

05.  Imaginação. Imagisticologia (Paraprofilaxiologia, Psicossomatologia). 

06.  Inteligência. Inteligência ou modalidades de inteligências pessoais. 

07.  Julgamento. Julgamento ou juízo crítico, autocrítica e heterocrítica (Consciencio-

metrologia). 

08.  Memória. Memória, holomemória ou memórias pessoais (Holomnemônica; Mne-

mossomatologia). 

09.  Paraperceptibilidade. Paraperceptibilidade ou parapercepções pessoais (Paraper-

cepciologia). 

10.  Raciocínio. Capacidade de raciocínio ou elaboração do pensamento (Pensenologia; 

Mentalsomatologia; Autocriteriologia). 

11.  Razão. Razão lógica (Holomaturologia). 

 

Holossomatologia. Em seguida, há de se encarar o holossoma, ou os 4 veículos básicos 

de manifestação da consciência, nesta ordem ascendente de relevância: 

1. Soma. O soma, as percepções físicas e consequentes potencialidades, o objeto físico 

mais estudado pelo Homem (Somatologia), notadamente o cérebro (megacaixa preta), ou os 2 he-

misférios cerebrais, a realidade física mais relevante para todas as pessoas. 

2. Energossoma. O holochacra, a energia consciencial (EC) e as potencialidades cor-

respondentes, terreno ainda muito obscuro desafiando investigações apuradas (Energossomato-

logia). 

3. Psicossoma. O psicossoma, as emotividades e consequentes potencialidades, outro 

campo de investigação mais obscuro ainda (Psicossomatologia, Paraneurologia, Paracerebrologia). 

4. Mentalsoma. O mentalsoma, a maturidade integral e respectivas potencialidades,  

o paracorpo do autodiscernimento, abordagem técnica apenas esboçante (Mentalsomática ou 

Mentalsomatologia), porque o Homem vem, através dos milênios, se dedicando mais à literatura 

superficial, na condição de arte e recreio, e à exaltação das próprias emoções animais ou infantis 

mantendo tão só o bom senso comum e o ser social vulgar (robéxis da massa humana impen-

sante). 
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Racionalidade. A complexidade da vida e das manifestações conscienciais exige a análi-

se de todas as minúcias possíveis, os fatos sutis envolvendo a consciência, a fim de se evitar  

a confusão entre as ocorrências e, assim, possíveis erros de abordagem. A racionalidade indispen-

sável, aqui, traz como compensação final, a logicidade, sem dúvida, persuasiva. Vejamos exem-

plo prático específico. 

 

Descritiva. Eis o resumo dos fatos, em análise descritiva, em 5 ângulos diversos: 

1. Projetabilidade. A consciência intrafísica, hoje, se projeta com lucidez (PCA ou 

projeção consciente assistida). 

2. Retrocognição. Durante a projeção lúcida, a consciência vivencia determinada re-

trocognição extrafísica. 

3. Ressoma. A retrocognição extrafísica enfoca a existência humana anterior pessoal da 

conscin projetada. 

4. Evocação. A ressoma anterior relembrada evoca a projeção consciente humana expe-

rimentada àquela época (PCR ou projeção consciente retrocognitiva). 

5.  Projeção. A projeção consciente, ocorrida naquela existência humana prévia, focaliza 

justamente o fenômeno da projeção consciente (PCP ou projeção consciente precognitiva). 

 

Holomemória. Abordemos a sutileza do conceito da holomemória ou memória integral, 

no microuniverso da consciência. Por exemplo, a modalidade de autorretrocognição extrafísica 

ocorrida em projeção consciente desenvolvida durante a ressoma, no período de renascimento 

somático, intrafísico, terrestre, anterior, da consciência intrafísica (conscin) em questão. 

Sinopse. Cada nuança dos fatos há de ficar bem evidente e definida. Por isso, a análise 

sinóptica se desenvolve em 5 blocos (A, B, C, D e E), com 3 variáveis – fatores, condições e fe-

nômenos – em cada bloco (1, 2 e 3), perfazendo o total de 15 unidades analíticas inseparáveis ou 

interdependentes. 

 

Bloco A: 

1.  Fatores: conscienciais gerais, atributos conscienciais. Não foram considerados os 

veículos conscienciais. 

2.  Condições: atributo consciencial essencial, a memória. Não se trata de imaginação ou 

outro atributo consciencial. 

3.  Fenômenos: o fenômeno mnemônico essencial, a autorretrocognição extrafísica. Não 

se trata de simulcognição nem autoprecognição. 

 

Bloco B: 

1.  Fatores: estado consciencial geral, o estado alterado da consciência. Não foi na vigí-

lia física ordinária. 

2.  Condições: condição consciencial específica, o estado projetivo transitório. Não se 

trata de estado intrafísico nem o estado extrafísico da consciex. 

3.  Fenômenos: fenômeno projeciológico coadjuvante, a projeção consciente (PCA) hu-

mana. Não se trata de projeção para-humana. 

 

Bloco C: 

1.  Fatores: fator atuante na consciência, o primeiro tempo consciencial, presente. Não 

se trata de espaço temporal. 

2.  Condições: a condição evolutiva consciencial, o estado intrafísico atual. Não se trata 

de nenhum estado dessomado ou intermissivo. 

3.  Fenômenos: o fenômeno evolutivo novo, o estado intrafísico atual. A autorretro-

cognição não ocorreu no passado. 
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Bloco D: 

1.  Fatores: fator atuante na consciência, o segundo tempo consciencial, passado. Não se 

trata do espaço consciencial. 

2.  Condições: condição evolutiva consciencial, o estado intrafísico anterior. Não se trata 

de nenhum estado dessomado. 

3.  Fenômenos: fenômeno evolutivo antigo, o estado intrafísico anterior. A projeção 

consciente passada não ocorreu na vida intrafísica atual. 

 

Bloco E: 

1.  Fatores: fenômeno consciencial-padrão, a projeção consciente recorrente. Além das 

rememorações. 

2.  Condições: condição consciencial-padrão, o entrosamento de 3 estados projetivos lú-

cidos (PCA, PCR e PCP). 

3.  Fenômenos: fenômenos embutidos na consciência, a projeção consciente recorrente 

(PCR) sobre a projeção consciente (PCP). 

 

Sutileza. A sutileza maior está justamente no fato de o estado alterado (xenofrênico) da 

consciência – a projeção consciente humana – ter promovido a interferência em 3 estados evo-

lutivos da mesma consciência: o estado intrafísico atual, o estado projetivo transitório, e o estado 

intrafísico anterior. 

Multiplicidade. A mesma consciência, portanto, analisa neste caso, simultaneamente,  

a múltipla visão progressiva, onifluente no próprio tempo interno consciencial, ou 3 projeções 

conscienciais lúcidas, pessoais, encaixadas em épocas e condições diversas. 

 

Relembranças. Cronologicamente, do presente para o passado, ocorreram também 3 re-

lembranças consecutivas: 

1. PCA. A primeira projeção consciente atual (PCA ou projeção consciente assistida), 

retrocognitiva. 

2. PCR. A segunda projeção consciente (PCR ou projeção consciente retrocognitiva) da 

existência humana pregressa relembrada. 

3. PCP. A terceira projeção consciente embutida na segunda projeção consciente (PCP 

ou projeção consciente precognitiva), relembrada na vida intrafísica anterior ou pregressa. 

 

Autocrítica. Nas análises projetivas, obviamente, é imperativo o emprego da autocrítica. 

Expectativas. O conteúdo das experiências extrafísicas pode ser moldado pelas expecta-

tivas do projetor ou projetora. 

 

Fatores. Nesse processo podem ser considerados 3 fatores preponderantes, autocríticos: 

1. Bilucidez. O percentual de lucidez extrafísica primeiro, e, depois, a lucidez física. 

2. Morfopensenes. O conhecimento das moldagens extrafísicas dos morfopensenes 

(formas-pensamento). 

3. Vontade. A força da impulsão da vontade da consciência durante todo o processo. 

 

Direções. Mas, isso ainda não é tudo. Para qualquer direção na qual assestarmos o pon-

teiro da consciência em prospecção racional, dentro do microuniverso consciencial, seja no infi-

nito do passado, na sondagem do presente, ou no infinito do futuro, sempre encontraremos ocor-

rências ainda mais sutis e sofisticadas. 

Linhas. Ainda quanto à memória, outras sutilezas podem ser detectadas em linhas mne-

mônicas diferentes. Exemplos: a autorretrocognição de projeção lúcida da consciência, quando 

consciex, em período intermissivo; sonho comum no qual sonha sobre projeção consciente;  

e muitas outras. 

Lógica. A lógica do sucesso comercial, ou da mercantilização despudorada (estatísticas, 

pesquisas de opinião pública, Ibope, mentalidade-índice-de-audiência, lista de best-sellers), não 
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pode impor a produção de obras nas instituições científicas e tampouco impõe as produções de 

obras da tares da Conscienciologia. 

Verdade. O critério rígido impulsionando a tares é o da verdade relativa de ponta (ver-

pon) ou a policarmalidade na evolução das consciências. 

Amostras. Toda a análise foi desenvolvida, neste contexto, sem abordar os outros atribu-

tos conscienciais, além da memória e da paraperceptibilidade, e nem discriminar outras manifes-

tações dos veículos da consciência, as atuações respectivas e as múltiplas consequências em cada 

episódio. 

Complexidade. Pelo exposto, vê-se apenas algumas amostras da complexidade da cons-

ciência e, portanto, das pesquisas da Conscienciologia nas múltiplas áreas ou especialidades, nas 

quais a Projeciologia se situa. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o conceito de Conscienciologia, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

08.  Policonscienciologia:  Policarmologia;  Neutro. 

09.  Portfolio  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

SEGUNDO  A  CONSCIENCIOLOGIA  E  A  PROJECIOLOGIA,  
AS  OCORRÊNCIAS  CONSCIENCIAIS  TENDEM  A  SE  REPE-

TIR  SOB  PADRÕES  PRÓPRIOS,  EMBUTIDAS  ENTRE  SI,  
CADA  VEZ  MAIS,  EM  LINHA  COMPLEXA  INTERMINÁVEL. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, os conceitos da Conscienciologia? 

Qual o nível de relevância dos estudos conscienciológicos para você? 

 
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.; 27 x 21 x 7 cm; 

enc.; 5a Ed.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 33 a 36. 
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C O N C E I T O    T É C N I C O  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conceito técnico é o produto da faculdade de investigar capaz de levar al-

guém à compreensão, temporariamente conclusiva, quanto à determinado procedimento no uni-

verso da Tecnologia ou da Paratecnologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo conceito vem do idioma Latim, conceptus, “ação de conter; ato de 

receber, de reter; germinação; florescência; fruto; feto; concepção; pensamento”. Apareceu no Sé-

culo XVI. O vocábulo técnico deriva do idioma Grego, tecknikós, “relativo à Arte, à Ciência ou 

ao saber, ao conhecimento ou à prática de determinada profissão”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Procedimento técnico. 02.  Diagnóstico técnico. 03.  Conceituação 

técnica. 04.  Argumento técnico. 05.  Conclusão técnica. 06.  Explicação técnica. 07.  Reflexão 

técnica. 08.  Definição técnica. 09.  Formulação técnica. 10.  Interpretação técnica. 

Neologia. As duas expressões compostas conceito técnico incompleto e conceito técnico 

completo são neologismos técnicos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Ideia irracional. 2.  Procedimento ilógico. 3.  Ausência de ideia.  

4.  Indefinição técnica. 

Estrangeirismologia: a potencialização dos upgrades evolutivos; o neomodus operandi 

pessoal nas pesquisas; o breakthrough pesquisístico; o acid test mentalsomático do conscienciólo-

go ou consciencióloga; o Pesquisarium; o insight; o plus pesquisístico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da hiperacuidade mentalsomática pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopenseni-

dade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopen-

senidade. 

 

Fatologia: o conceito técnico; a apreensão intelectual; a autocompreensão técnica; a in-

telecção do experimentador; a autopercuciência técnica; o escrutínio pessoal; as autopesquisas; as 

neoideias; as verpons; a nutrição informacional; a catálise do autodiscernimento. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interdimensional aplicado às pesquisas. 

Principiologia: o princípio da autopesquisa; o princípio da descrença; o princípio da 

evolução; o princípio falacioso da pesquisa não-participativa; o princípio de causa e efeito;  

o princípio da autocrítica aplicada ao prioritário evolutivo; os princípios da Holofilosofia; os 

princípios da Cosmoeticologia. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as novas teorias conscienciológicas. 

Tecnologia: as técnicas avançadas da Conscienciologia. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laborató-

rio conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia. 

Efeitologia: os efeitos da verdade relativa de ponta. 

Ciclologia: o ciclo das neoideias conscienciológicas. 

Binomiologia: o binômio Materiologia-Conscienciologia. 

Interaciologia: a interação conscins-consciexes nas pesquisas avançadas. 

Trinomiologia: o trinômio Cosmos-consciência-energia; o trinômio atos-fatos-parafa-

tos; o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumulação de fenômenos;  

o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio avaliar-informar-esclare-

cer; o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio pesquisa-achado-debate. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisas-heteropesquisas-parapesquisas-multipes-

quisas; o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência. 

Antagonismologia: o antagonismo análise profunda / síntese superficial; o antagonis-

mo conhecimento / ignorância; o antagonismo detalhismo / cosmovisão; o antagonismo tradição 

/ renovação; o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo consciencial; o antagonismo 

Ciência Conscienciológica / Ciência Materiológica; o antagonismo esclarecimento racional 

/ argumentação emocional; o antagonismo consciência ampliada / consciência reprimida. 

Paradoxologia: o paradoxo soma perecível–consciência imperecível. 

Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a projeciocracia; a assistenciocracia; 

a cosmoeticocracia; a proexocracia; a refutaciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a cosmoeticoteca; a grafopensenoteca; a consciencio-

teca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a evolucioteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Autocogniciologia;  

a Definologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Cosmovisiologia;  

a Evoluciologia; a Parapedagogiologia; a Parapercepciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

conceptor; o Homo sapiens cosmoconceptor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens 

autologicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens intermissivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conceito técnico incompleto = a observação técnica inconclusiva e inca-

paz de oferecer compreensão satisfatória do objeto pesquisado; conceito técnico completo 

= a observação conclusiva capaz de oferecer a compreensão satisfatória, mesmo temporária, do 

objeto pesquisado. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Tecnologia e da Paratecnologia. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, os conceitos técnicos, em geral, podem ser 

classificados em duas categorias básicas: os incompletos e os completos. 

 

1.  Conceito técnico incompleto. 

Comida. Tão só pelo ato do espalhamento da comida no prato, durante o almoço, não 

comprova ser você portador da síndrome da dispersão consciencial. 

 

2.  Conceito técnico completo. 

Miniferimentos. Pela frequência dos miniferimentos (escoriações) nas mãos, você pode 

apurar exatamente o nível dos próprios reflexos neurológicos, a extensão dos atos pessoais preci-

pitados (impulsividade) e a importância de submeter-se às experiências no laboratório conscien-

ciológico da imobilidade física vígil (IFV; Cerebelologia, psicomotricidade, sistema nervoso au-

tônomo). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Aperitivo  intelectual:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Conceito:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Conceito  de  Conscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Cosmossíntese:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Extraconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Matematização  do  conceito:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Medida  interplanetária:  Paracosmovisiologia;  Homeostático. 

13.  Parexcursão  interplanetária:  Intermissiologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 
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DE  ACORDO  COM  A  TÉCNICA  DO  DETALHISMO,  A  IN-
VESTIGAÇÃO  DAS  NUANÇAS  MÍNIMAS  PODE  PERMITIR,   

EM  CERTOS  CASOS,  AFERIR  EXATAMENTE  O  CONCEITO  

TÉCNICO  NO  ÂMBITO  ESTRITO  DA  AUTOPESQUISOLOGIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive atento aos conceitos técnicos? Você os em-

prega para ampliar o autoconhecimento? 
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C O N C E S S Ã O    AN T I E V O L U T I V A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A concessão antievolutiva é o ato ou o efeito de a conscin, homem ou mu-

lher, assentir, aderir, anuir, tolerar, consentir, permitir e / ou acumpliciar-se com posturas, posi-

cionamentos e manifestações regressivas, desviacionistas, reforçando os traços-fardo (trafares)  

e prejudicando a auto e heterevolução. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo concessão deriva do idioma Latim, concessio, “concessão; ação de 

conceder; promissão; licença; deferência; respeito; indulgência; indulto”. Apareceu no Século 

XV. O prefixo anti provém do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; em oposição a”. Surgiu 

no Século XVI. O vocábulo evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do 

idioma Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Concessão anticosmoética. 2.  Assentimento regressivo. 3.  Cumpli-

cidade ectópica. 4.  Adesão antievolutiva. 

Neologia. Os 4 vocábulos compostos concessão antievolutiva, concessão antievolutiva 

tenepessista, concessão antievolutiva pensenológica e concessão antievolutiva proexológica são 

neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Concessão cosmoética. 2.  Consentimento evolutivo. 3.  Despoja-

mento inteligente. 4.  Assistência interconsciencial. 

Estrangeirismologia: a subjugação à pressão do Zeitgeist; o hollow profile; o laissez- 

-faire; o laissez-passer; o agreement baratrosférico; o yielding to pressure. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à criticidade cosmoética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da acriticidade; os baratropensenes; a baratropen-

senidade; os subpensenes; a subpensenidade; os hipopensenes; a hipopensenidade; os morbopen-

senes; a morbopensenidade; os lacunopensenes; a lacunopensenidade; os oniropensenes; a oniro-

pensenidade; os ociopensenes; a ociopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade. 

 

Fatologia: a concessão antievolutiva; a permissividade consentida; a renúncia desinte-

ligente; a contemporização viciosa; a ausência de rigor nas manifestações pessoais; a fraqueza de 

caráter; o posicionamento frágil; a incoerência franca; o erro autoconsciente; a autorrelaxação 

moral; a suspensão temporária das leis e regras estabelecidas; o descompasso entre a conduta pes-

soal e as normas vigentes; a conduta-exceção ilícita; a tolerância quanto à auto e heterocorrupção; 

o pacto da mediocridade; a leniência; a falta de posicionamento; a antiassertividade; a bússola in-

traconsciencial desajustada; a defesa da anticosmoética; as autocorrupções cronicificadas; os va-

cilos antiproexológicos; a atitude ectópica; os atos políticos demagógicos; a defesa da autoima-

gem; a carreira da santificação; a sedução da simplificação; os autocompromissos negligenciados; 

os atalhos antievolutivos; o acriticismo; o autassédio; a pusilanimidade; os descuidos recorrentes; 

o megatrafar; a Anticonfutaciologia; o limite da concessão; o despertamento da hombridade mi-

nimizando as autocorrupções; a recusa à tentação da autocomplacência; a Antivitimologia; a to-

lerância zero aplicada às mazelas intraconscienciais; a coragem para seguir no contrafluxo da 

Socin Patológica; o exemplo evolutivo do autoimperdoador. 

 

Parafatologia: a autocorrupção crassa afastando o amparador de função; as concessões 

antievolutivas gerando os acidentes de percurso parapsíquicos; o ato desinteligente de se colocar 
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nas paramãos dos assediadores; a evitação das interprisões grupocármicas; a autovivência do esta-

do vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocorrupção-autodesorganização; o sinergismo pato-

lógico das concessões espúrias recorrentes; o sinergismo regressivo da tríade da erronia. 

Principiologia: o princípio da amoralidade; o princípio evolutivo do “se algo não ser-

ve, não adianta fazer maquilagem”; o princípio nocivo do autocomodismo; o princípio autocor-

ruptor do “todo mundo faz”; o princípio evolutivo “não corrigir o erro alheio é errar também”; 

o princípio inescrupuloso dos fins justificando os meios; o princípio patológico da solidariedade 

maligna; a carência do princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a transgressão do código pessoal de Cosmoética (CPC); a violação do có-

digo grupal de Cosmoética (CGC). 

Tecnologia: a técnica da eliminação do “jeitinho brasileiro”; a técnica da exaustivida-

de; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica de viver evo-

lutivamente; a técnica da evitação dos idiotismos culturais; a técnica de sobrepairar a opinião 

pública; a técnica da conscin-cobaia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labo-

ratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da autoconscienciome-

tria; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da dife-

renciação pensênica. 

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

eticologia. 

Efeitologia: o efeito sabotador das autocorrupções em série; os efeitos desabonadores 

das concessões regressivas na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os efeitos das concessões mútuas 

antievolutivas na perpetuação da interprisão grupocámica; os efeitos dos revertérios holocár-

micos decorrentes das concessões desinteligentes; os efeitos das concessões patológicas no es-

morecimento da força presencial; os efeitos nocivos da licenciosidade da educação moderna; os 

efeitos evolutivamente prejudiciais do acúmulo de concessões espúrias no holopensene pessoal. 

Ciclologia: o ciclo nosográfico concessão antievolutiva–impunidade. 

Enumerologia: o acumpliciamento ilegítimo; a comparsaria antievolutiva; a autorização 

indevida; o aval equivocado; a tolerância ectópica; o endosso impróprio; o beneplácito indeco-

roso. 

Binomiologia: o binômio incoerência-contradição; o binômio concessão antievolutiva–

–Desviologia; o binômio Enganologia-Perdologia; o binômio entropia-ectopia; o binômio con-

formismo alienante–concessão antievolutiva; o binômio autassédio-heterassédio; a ausência do 

binômio autocrítica-heterocrítica. 

Interaciologia: a interação segundas intenções–concessões antievolutivas; a interação 

porão consciencial–subcérebro abdominal; a interação antiverbação-antiexemplarismo; a intera-

ção autocomplacência-heterocomplacência; a interação homeostática autoridade ciosa–liberda-

de zelosa; a interação evolutiva ônus do não–bônus do não; a interação holopensene anticosmo-

ético–macro-PK destrutiva. 

Crescendologia: o crescendo autocorrupção-constrangimento; o crescendo melin-me-

lex; o crescendo antievolutivo minifissura intraconsciencial–megatrafar cronicificado; o crescen-

do leviandade moral–endosso dissoluto; o crescendo minidesvios–megaectopias existenciais;  

o crescendo evolutivo concessão antievolutiva–crise existencial–autenfrentamento-autossupera-

ção; o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade-Cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio patológico acriticismo-indiscernimento-anticosmoética; o tri-

nômio nosográfico concessão antievolutiva–autoculpa–autovitimização; o trinômio homeostático 

integridade-coesão-coerência. 
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Antagonismologia: o antagonismo concessão espúria / concessão necessária; o anta-

gonismo licenciosidade / rigorosidade; o antagonismo conscin autoimperdoadora / conscin auto-

perdoadora; o antagonismo ato cosmoeticamente endossável / ato cosmoeticamente repudiável; 

o antagonismo autocoerência / incoerência; o antagonismo concessão temporária / concessão 

permanente; o antagonismo concessão voluntária / concessão imposta. 

Politicologia: a vulgocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei do gersismo. 

Fobiologia: a disciplinofobia; a criticofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da santi-

ficação; a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Maniologia: a mania de passar a mão na cabeça; a mania de empurrar com a barriga. 

Holotecologia: a nosoteca; a absurdoteca; a idiotismoteca; a cosmoeticoteca; a trafaro-

teca; a patopensenoteca; a psicossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicopatologia; a Autenganologia; a Desviolo-

gia; a Perdologia; a Autassediologia; a Autoincoerenciologia; a Autointencionologia; a Conscien-

cioterapia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

mana inconsciente; a consciência imatura; a conscin esquiva; a pessoa bifronte; a pessoa leniente; 

o indivíduo acrítico. 

 

Masculinologia: o autoperdoador; o heteroperdoador; o evoluciente; o pré-serenão vul-

gar; o autodeficiente cosmoético. 

 

Femininologia: a autoperdoadora; a heteroperdoadora; a evoluciente; a pré-serenona 

vulgar; a autodeficiente cosmoética. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Ho-

mo stultus; o Homo sapiens futilis; o Homo sapiens indefensabilis; o Homo sapiens acriticus;  

o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens ectopicus; o Homo sapiens consreu. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: concessão antievolutiva tenepessista = a transgressão dos procedimentos 

básicos e paraprofiláticos da tarefa energética pessoal, assistencial, diária, ou da tenepes; conces-

são antievolutiva pensenológica = a complacência quanto à autopatopensenidade; concessão anti-

evolutiva proexólogica = a anuência da maternidade indesejada por parte da jovem inversora 

existencial, de modo a atender às aspirações paternais do cônjuge. 

 

Culturologia: a cultura da irreflexão. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, o estudo das concessões antievolu-

tivas exige coerência, lucidez e hiperacuidade para demarcar os limites lógicos ou sadios separan-

do as atitudes cosmoéticas das concessões anticosmoéticas, iguais a estes 10 exemplos, enume-

rados alfabeticamente na tabela a seguir: 
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Tabela  –  Cotejo  Condutas  Cosmoéticas  /  Concessões  Antievolutivas 

 

N
os

 Condutas  Cosmoéticas Concessões  Antievolutivas 

01. Binômio  verdade-limite Tolerância  com  a  desinformação 

02. Buscar  o  consenso Fazer  média 

03. Consentimento  íntegro Permissividade  espúria 

04. Economia  de  males Condescendência  com  o  pior 

05. Intercompreensão Conivência  inadequada 

06. Irresistibilidade  evolutiva Subjugabilidade  assediadora 

07. Lazer  produtivo Ociosidade  consentida 

08. Livre-arbítrio  ajustado Devassidão  de  costumes 

09. Omissão  superavitária Omissão  deficitária 

10. Predomínio  da  tares Predomínio  da  tacon 

 

Taxologia. No âmbito da Paraprofilaxia, eis, por exemplo, 20 condições de concessões 

antievolutivas cosmoeticamente evitáveis, ordenadas alfabeticamente: 

01.  Alimentação. Degustar o alimento prejudicial à saúde. 

02.  Amizade. Ceder conscientemente aos apelos das amizades ociosas, esbanjando  

o tempo de vida útil. 

03.  Autajuda. Optar pela escrita de livros de autajuda, do tipo água com açúcar, visan-

do a fama e o cifrão, apesar da evidente erudição pessoal. 

04.  Bagulhismo. Tolerar a presença de bagulho energético na própria residência, por ser 

relíquia da família. 

05.  Biofilia. Desconsiderar a abordagem multidimensional, evolutiva, em favor da abor-

dagem eletronótica, reducionista. 

06.  Canguru. Endossar a síndrome do canguru dos filhos já adultos. 

07.  Casamento. Unir-se por matrimônio a contragosto, ao invés de empreender dupla 

evolutiva exitosa, somente para atender às coleiras do ego sociais. 

08.  Condescendência. Ser condescendente com o deslize moral do filho mimado. 

09.  Dieta. Relaxar com a dieta prescrita. 

10.  Idiotismo. Sujeitar-se lucidamente a algum tipo de idiotismo cultural, por exemplo, 

o uso de piercing, para seguir a moda. 

11.  Impontualidade. Permitir-se a impontualidade. 

12.  Negligência. Inobservar os procedimentos paraprofiláticos estabelecidos nos cursos 

de campo bioenergéticos. 

13.  Omissão. Fazer vistas grossas ao erro do colega evolutivo em nome da pseudo-har-

monia. 

14.  Proéxis. Abdicar da consecução da maxiproéxis grupal, na qual era personalidade 

anônima, para ser pessoa notável na miniproéxis egoica. 

15.  Religião. Apelar aos rituais religiosos infantis, notadamente nos períodos existen-

ciais críticos, apesar da autoconsciência quanto à primazia da racionalidade e da Descrenciologia. 

16.  Rigorosidade. Abrir mão da rigorosidade aplicada na manutenção dos hábitos sau-

dáveis e rotinas úteis por ser período de férias. 

17.  Tertúlia. Deixar de participar presencialmente das tertúlias diárias, ou do curso de 

longo curso, cedendo a apelos sociais irrelevantes, apesar de ser conscin intermissivista radicada 

em Foz do Iguaçu. 
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18.  Trabalho. Aceitar o trabalho rentável, porém explicitamente anticosmoético, com  

o propósito de compor rapidamente o pé-de-meia sustentável, para assim dispor de mais tempo 

livre para dedicar-se à consecução da autoproéxis. 

19.  Trafarismo. Sucumbir aos autotrafares, relaxando na aplicação dos autotrafores. 

20.  Vício. Retroceder ao vício supostamente superado, com a desculpa de estar em pe-

ríodo de vida estressante. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a concessão antievolutiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

02.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autoperdoador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

06.  Binômio  autoconformismo-autoinconformismo:  Conviviologia;  Homeostático. 

07.  Concessão  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

09.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

10.  Esbanjamento  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

11.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Rigorosidade:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

NINGUÉM  PERDE  AO  EVITAR  AS  CONCESSÕES  ANTIEVO-
LUTIVAS,  MESMO  AS  IMPERCEPTÍVEIS  OU  APARENTE-

MENTE  INSIGNIFICANTES,  EM  FUNÇÃO  DO  COMPROMETI-
MENTO  DO  SALDO  DA  FICHA  EVOLUTIVA  PESSOAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda se permite algum tipo de concessão anti-

evolutiva? Por qual razão? 

 

M. I. T. 
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C O N C E S S Ã O    C O S M O É T I C A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A concessão cosmoética é a doação pessoal, em termos assistenciais e evo-

lutivos, de alguma coisa ou algo de valor em favor de alguém. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo concessão deriva do idioma Latim, concessio, “concessão; ação de 

conceder; promissão; licença; deferência; respeito; indulgência; indulto”. Apareceu no Século 

XV. A palavra cosmos vem 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 vocábulo ética procede do idioma Latim, ethi-

ca, “ética; moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e este do idioma Grego, éthikós. 

Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Autoconcessão inteligente. 2.  Autodesprendimento. 3.  Cessão cos-

moética. 4.  Concessão seletiva. 5.  Empréstimo evolutivo. 6.  Doação intelectual. 7.  Assistência 

interconsciencial. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo concessão: 

autoconcessão; concessibilidade; concessionar; concessionária; concessionário; concessiva; 

concessível; concessividade; concessivo; concessor; concessoriedade; concessório; heterocon-

cessão. 

Neologia. As 4 expressões compostas concessão cosmoética, concessão cosmoética 

emocional, concessão cosmoética intelectiva e concessão cosmoética intrafísica são neologismos 

técnicos da Cosmoeticologia. 

Antonimologia: 1.  Egocentrismo. 2.  Mercantilismo. 3.  Miserê. 4.  Usura. 5.  Alie-

nação. 

Estrangeirismologia: o breakthrough assistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade fraterna. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmoética; os benignopensenes; a benigno-

pensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a concessão cosmoética; o ato de saber doar-se; as concessões sociais; a re-

cepção cordial ao visitante; a participação em eventos sociais; a cedência lúcida a certas regras da 

etiqueta social; as concessões interassistenciais; o respeito aos diferentes níveis evolutivos; a pa-

ciência com o tempo da recin alheio sem conivência; a relevalidade dos heterotrafares sem acum-

pliciamentos; a consecução da tacon pré-tares quando necessária; o heteroperdoamento universal; 

as concessões cognitivas; a delegação calculada de poderes; a deferência aos consensos não com-

prometedores; a abdicação ao ato de se ter sempre razão; o aprimoramento do autodiscernimento 

quanto aos limites das heteroconcessões. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; o percentual admissível de concessões cosmoéticas dos amparado-

res extrafísicos de função diante das imaturidades dos amparandos. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a autorreflexão sobre a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da omissuper; a técnica do elogio revigorante. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Assistenciologia. 

Ciclologia: o ciclo apego-desapego. 

Binomiologia: o binômio autabnegação-moréxis; o binômio serenidade-benignidade;  

o binômio concessões inevitáveis–concessões dispensáveis. 

Interaciologia: a interação concessões mútuas na dupla evolutiva–concessões recípro-

cas na grupalidade sadia. 

Crescendologia: o crescendo exigência-concessão. 

Trinomiologia: o trinômio da megafraternidade compreensão-respeito-concessão. 

Antagonismologia: o antagonismo concessão inteligente / cobrança interconsciencial; 

o antagonismo concessão cosmoética / conivência anticosmoética. 

Politicologia: a assistenciocracia; a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a utilização calculada da lei da economia de males;  

a consideração lúcida sobre a lei da ação e reação; o estudo aprofundado das leis da Cosmoética. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a energeticoteca; a intelectoteca;  

a comunicoteca; a convivioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia;  

a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Experimentologia; a Economia; a Interassistenciologia;  

a Impactoterapia; a Paradireitologia; a Holofilosofia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens exemplar; o Homo sa-

piens magister; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo 

sapiens impactotherapeuticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: concessão cosmoética emocional = a relativa à vida social ou da convi-

vialidade; concessão cosmoética intelectiva = a relativa às ideias; concessão cosmoética intrafísi-

ca = a relativa à economia pessoal. 

 

Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da Interassistenciologia. 

 

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

7 categorias de concessões cosmoéticas básicas: 

1.  Criativa: a concessão das criações pessoais, da criatividade ou da inventividade. 

2.  Cronêmica: a concessão de tempo, oportunidades ou da própria companhia. 

3.  Econômica: a concessão financeira, patrimonial, própria da conscin large. 

4.  Emocional: a concessão da vida íntima ou da dedicação na sociabilidade. 

5.  Energética: a concessão das próprias energias conscienciais (ECs) ou dos autes-

forços. 

6.  Intelectual: a concessão de ordem mentalsomática, ideológica, cognitiva ou analó-

gica. 

7.  Parcial: a concessão de segmento, fragmento, partícula ou percentual de algo valioso. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

04.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Autossacrifício:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

07.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Endosso  sentimental:  Psicossomatologia;  Neutro. 

09.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

11.  Produção  do  esclarecimento:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Tares  expositiva:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

O  NÚMERO  DAS  CONCESSÕES  COSMOÉTICAS  AUMEN- 
TA,  DE  MODO  CADA  VEZ  MAIS  INTELIGENTE,  NA  RAZÃO 

DIRETA  DO  NÍVEL  PESSOAL  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLU-
TIVA  (IE)  OU  DA  AUTOMATURIDADE  DA  CONSCIÊNCIA. 

 

Questionologia. Como emprega você, leitor ou leitora, as concessões cosmoéticas? São 

amplas, diversificadas e frequentes? 
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C O N C E S S Ã O    DU P L I S T A  
( DU P L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A concessão duplista é a atitude ou efeito de a conscin lúcida, homem ou 

mulher, praticante da técnica da evolutividade a 2, abrir mão de determinados caprichos, posi-

cionamentos, atitudes e predileções pessoais, estabelecendo vínculo sadio com o parceiro ou par-

ceira, em prol da harmonia e bem-estar no convívio do casal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo concessão deriva do idioma Latim, concessio, “concessão; ação de 

conceder; promissão; licença; deferência; respeito; indulgência; indulto”. Apareceu no Século 

XV. O vocábulo dupla procede do idioma Latim, duplus, “duplo; dobrado”. Surgiu no Século 

XVII. O sufixo ista vem do idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; parti-

dário”. 

Sinonimologia: 1.  Cessão duplista. 2.  Consentimento duplista. 3.  Renúncia pró-du-

plismo. 

Neologia. As 3 expressões compostas concessão duplista, concessão duplista inicial  

e concessão duplista veterana são neologismos técnicos da Duplologia. 

Antonimologia: 1.  Concessão antievolutiva. 2.  Submissão afetiva. 3.  Desrespeito 

consciencial. 4.  Castração afetiva. 5.  Egocentrismo amoroso. 

Estrangeirismologia: a allowence duplista; o affective award; o high fidelity na vivên-

cia duplista; o accorder duplista. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à interassistencialidade duplista. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do duplismo; os interassistenciopensenes; a inter-

assistenciopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os benignopensenes; a benignopensenidade; o holopensene pessoal das reciclagens; o holo-

pensene pessoal da Autoconsciencioterapia; os proexopensenes; a proexopensenidade; os maturo-

pensenes; a maturopensenidade; o holopensene pessoal das concessões cosmoéticas. 

 

Fatologia: a concessão duplista; o ato de abrir mão diariamente do ego a fim de manter  

o relacionamento em alto nível; a interassistência duplista; a interconfiança duplista auxiliando no 

desassédio; a amizade duplista auxiliando nas concessões; a cumplicidade entre os parceiros evo-

lutivos; a sinceridade mútua duplista ininterrupta proporcionando a intimidade do casal; o sexo 

diário otimizando a convivência sadia; os esforços pessoais na constituição da dupla evolutiva;  

o ato de ir até às últimas consequências cosmoéticas, quando necessário; a prontidão assistencial; 

a evitação dos apetites anticosmoéticos, auxiliando no autexemplarismo da conscin; os desapegos 

dos bagulhos energéticos; o auxílio da dupla nos cursos promovidos pelo(a) parceiro(a); a Cos-

moética funcionando tal qual escudo da dupla; a vivência do aqui-agora; o excesso de expectati-

vas, gerando autassédio; o posicionamento interassistencial cosmoético; a consolidação do pé-de- 

-meia formado diariamente pelo casal; o aprofundamento na intimidade do casal; o exemplarismo 

do casal maduro, servindo de modelo para as demais consciências; a possível troca de papéis nas 

funções cabeça-energética e cabeça-financeira; o ciúme explicitando a imaturidade da consciên-

cia; o apoio mútuo entre o casal propiciando a prática do duplismo evolutivo em alto nível; as to-

madas de decisões sempre pensadas em conjunto; a confiança no parceiro, auxiliando a concessão 

duplista tornar-se conduta padrão na vida cotidiana do casal; o ganha-ganha evolutivo proporcio-

nado pelas inúmeras renúncias pró-duplismo; a consolidação da dupla evolutiva ocasionando o fi-
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nal das carências afetivas; as gescons escritas pela dupla denotando o engajamento assistencial;  

o ato de “abrir mão” de ter razão, evitando a competividade entre o casal; a valorização do trafor 

do parceiro auxiliando na longevidade do relacionamento; a mudança de patamar advinda da 

constituição e consolidação da dupla evolutiva; o respeito funcionando na condição de peça-cha-

ve na constituição da dupla evolutiva. 

 

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

extrafísicos de função auxiliando no reencontro duplista; as projeções assistenciais realizadas em 

conjunto pelo casal; o arco voltaico realizado pelo parceiro, quando necessário; a blindagem ener-

gética da alcova promovendo homeostase entre o casal; a assistência às consciexes assediadoras, 

causadoras de pertúrbios no casal; a descablagem de antigos amores de retrovidas, possibilitando  

a vivência da dupla evolutiva; o apoio do parceiro no início das práticas da tenepes; as assimila-

ções energéticas experimentadas diariamente pelo casal; a consolidação do duplismo possibilitan-

do a homeostase holossomática; o arrimo energético mútuo; os desassédios dos parceiros advin-

dos das concessões duplistas; o exemplarismo multidimensional, auxiliando na manutenção do 

campo de força do casal; os desassédios de ambientes intra e extrafisicos promovidos pela dupla; 

a percepção da equipex de amparo auxiliando o casal a promover assistência para as demais cons-

ciências. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo duplismo-evolução; o sinergismo autodesassédio-hetero-

desassédio; o sinergismo gratidão-retribuição; o sinergismo generosidade-abundância; o siner-

gismo desapego-concessão; o sinergismo acolhimento-esclarecimento; o sinergismo sinceridade-

-profundidade. 

Principiologia: o princípio da decrença (PD) auxiliando na criticidade do casal; o prin-

cípio de as escolhas pessoais repercutirem nas escolhas do casal; o princípio da lealdade;  

o princípio da fraternidade; o princípio da inseparabilidade grupocármica; os princípios pesso-

ais auxiliando na consolidação do duplismo; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio 

de contra fatos e parafatos não existirem argumentos. 

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

(CDC) norteando as ações do casal. 

Teoriologia: a teoria de o menos doente assistir ao mais doente; a prática da teoria do 

duplismo evolutivo; o 1% de teoria e 99% de prática, vividos diariamente. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional profilático; a técnica dos 10 segundos;  

a técnica de nenhum dia sem linha, auxiliando a autopesquisa da dupla; a técnica da autoconfian-

ça existencial, facilitando o relacionamento frutífero do casal; a técnica do holorgasmo, promovi-

da pela maturidade da afetividade do casal; a técnica da blindagem da alcova do casal. 

Voluntariologia: o voluntário exemplarista posicionado em formar dupla evolutiva;  

o respeito ao voluntariado do parceiro; o auxílio ao parceiro em consolidar novos desafios no vo-

luntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o labcon das dinâmicas parapsíquicas, auxiliando no mitridatismo 

pessoal e possibilitando a consolidação da dupla evolutiva; o labcon da dupla evolutiva. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Megafraterno-

logia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisí-

vel da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da As-

sistenciologia. 

Efeitologia: o efeito da consolidação do duplismo; o efeito da concessão duplista ser-

vindo de oportunidade assistencial; o efeito do sexo diário na promoção da homeostase holosso-

mática; o efeito da parceria evolutiva no avanço da proéxis; o efeito das reciclagens pessoais nas 

reciclagens do casal; o efeito de sair de cima do muro; o efeito da tenepes auxiliando no desassé-

dio da dupla. 
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Neossinapsologia: as neossinapses advindas do relacionamento maduro da dupla evolu-

tiva; as neossinapses advindas da superação do orgulho em promover concessões assistenciais 

ao parceiro; as neossinapses advindas do reencontro duplista. 

Ciclologia: o ciclo assistente-assistido; o ciclo sementeira-colheita; o ciclo concessão- 

-reconciliação; o ciclo apego-desapego; o ciclo jejunice-veteranice; o ciclo requisição-con-

cessão. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio fuga-autenfrentamento;  

o binômio tacon-tares; o binômio concessão-gratidão; o binômio concessão-continuísmo; o binô-

mio autopesquisa-concessão; o binômio concessão–liberdade. 

Interaciologia: a interação homeostática intencionalidade-assistência; a interação pa-

tológica carência-apego; a interação assistencial assim-desassim. 

Crescendologia: o crescendo desrepressão-concessão; o crescendo afetivade-transafeti-

vidade; o crescendo nosográfico imposição-dogma; o crescendo amizade comum–amizade rarís-

sima; o crescendo cicatriz-paracicatriz; o crescendo exigência-concessão.  

Trinomiologia: o trinômio taxa afetiva–cobrança–apego; o trinômio assim-rapport-as-

sistência; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio concessão– 

–desassédio–convivialidade sadia; o trinômio posicionamento-interassistência-Cosmoética; o tri-

nômio confiança–desrepressão–sexualidade sadia; o trinômio conhecimento-responsabilidade- 

-retribuição.  

Polinomiologia: o polinômio aporte-reconhecimento-gratidão-retribuição; o polinômio 

superficialidade-apego-carência-solidão; o polinômio ser-sentir-pensenizar-agir; o polinômio 

assistência-concessão-duplismo-completismo-desperticidade. 

Antagonismologia: o antagonismo dupla evolutiva  / casal convencional; o antagonis-

mo comprazimento / desprazimento; o antagonismo concessão / repressão; o antagonismo deci-

são / indecisão; o antagonismo solteirão / concessão duplista; o antagonismo superficialidade  

/ autopesquisa; o antagonismo machismo / feminismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de as atitudes  pessoais repercutirem nas atitudes da dupla 

evolutiva; o paradoxo de as carências de outras vidas atrapalharem a concessão duplista da vida 

atual; o paradoxo de escolher o(a) duplista considerando aquele mais necessitado de assistência; 

o paradoxo sozinho se vai mais rápido, em grupo se vai mais longe. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a interassistenciocracia; a exemplocracia; a teatico-

cracia; a lucidocracia; a parapoliticocracia; a reciclocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na consolidação da dupla evolutiva; a lei do ganha- 

-ganha na interassistência duplista; a lei de causa e efeito repercutindo diretamente no casal. 

Filiologia: a assistenciofilia; a duplofilia; a maturofilia; a despertofilia; a teaticofilia;  

a consensofilia; a interassistenciofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a assistenciofobia; a autopesquisofobia; a reciclofobia; a con-

viviofobia; a lucidofobia; a gamofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autossuficiência; a síndrome de Gabriela atrapalhando  

a concessão duplista; a síndrome da mediocrização; a síndrome do messias. 

Maniologia: a mania de querer ter sempre razão; o fim da egomania; a mania de não dar 

feedbacks. 

Mitologia: o mito do amor romântico atravancando a concessão duplista; o mito do prín-

cipe encantado; o mito da princesa encantada; o mito da dupla perfeita; o mito das almas gême-

as; o mito do parceiro idealizado. 

Holotecologia: a duploteca; a desassedioteca; a mentalsomatoteca; a assistencioteca;  

a tenepessoteca; a sexoteca; a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Duplologia; a Teaticologia; a Despertologia; a Assistenciologia; 

a Pacifismologia; a Energossomatologia; a Tenepessologia; a Parapedagogiologia; a Sexologia;  

a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista; a conscin duplista; a conscin retrocognitora; a conscin harmoniza-

dora; a conscin determinada; a conscin cooperadora; a conscin afetuosa; o ser interassistencial;  

a minipeça interassistencial. 

 

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

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

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

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;  

o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;  

o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciolo-

gista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólo-

go; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a 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 parapercepciolo-

gista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetó-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapi-

ens convivens; o Homo sapiens coadjutor; o Homo sapiens compromissus; o Homo sapiens confi-

dens; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens gregarius; o Homo sapiens holomaturologus;  

o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens interconscientialis; o Homo sapiens invulgaris;  

o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: concessão duplista inicial = a do casal de jovens inversores; concessão 

duplista veterana = a do casal de conscienciólogos gerontes. 

 

Culturologia: a cultura da dupla evolutiva; a cultura da realização da programação de 

vida; a cultura da convergência de trafores duplológicos; a cultura da intercooperação a 2. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a concessão duplista, indicados para a expansão das abor-

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

01. Afetividade  duradoura:  Duplologia;  Neutro. 

02. Amizade  duplista:  Duplismologia;  Homeostático. 

03. Amizade  raríssima:  Conviviologia;  Neutro. 

04. Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05. Compromisso  duplocármico:  Duplocarmologia;  Homeostático. 

06. Confiança:  Confianciologia;  Homeostático. 

07. Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 

08. Duplismo  reflexivo:  Experimentologia;  Homeostático. 
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09. Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

10. Mito  do  amor  romântico:  Psicossomatologia;  Neutro. 

11. Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 

12. Pentatlo  duplista:  Duplologia;  Homeostático. 

13. Reencontro  secular:  Seriexologia;  Neutro. 

14. Sinceridade  evolutiva:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15. Sincronicidade:  Cosmoconscienciologia;  Neutro. 

 

A  CONCESSÃO  DUPLISTA  EXIGE  ORTOPOSICIONAMENTO  

E  COMPROMETIMENTO  DO  CASAL,  DE  FATO,  PREDIS-
POSTO  A  DINAMIZAR  A  INTERASSISTÊNCIA  E  ATINGIR   

O  COMPLÉXIS,  ALÉM  DE  FACILITAR  A  DESPERTICIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia a teática pessoal em prol do duplismo? 

Promoveu concessão duplista em algum momento da vida intrafisica? Quais os resultados assis-

tenciais advindos dessa atitude? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual da Dupla Evolutiva; revisores: Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Ra-
zera; 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 63 a 70 e 74 a 83.  

 

G. L. W. 
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C O N C I L I A Ç Ã O    D A S    I N T E R D E P E N D Ê N C I A S  
( C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A conciliação das interdependências é o ato ou efeito de promover acor-

dos, alianças, associações, compreensões, concordâncias, conscientizações, atendimentos, harmo-

nias, reunião e união evolutivos entre as consciências, a partir da iniciativa pessoal da conscin lú-

cida, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. A palavra conciliação vem do idioma Latim, conciliatio, “associação; uni-

ão; benevolência; graça; favor; ação de procurar, buscar, conseguir; conciliação”. Apareceu no 

Século XVIII. O prefixo inter procede do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no 

espaço de”. O termo dependência deriva igualmente do idioma Latim, dependere, “pender de”, de 

pendere, “suspender; estar pendurado”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo interdependência apa-

receu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Reconciliação das interdependências. 2.  Autorreconciliação das in-

terdependências. 3.  Harmonização das interdependências. 4.  Equilíbrio das interdependências. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 40 cognatos derivados do vocábulo conciliação: 

autoconciliação; conciliabilidade; conciliábulo; conciliador; conciliadora; conciliante; conci-

liar; conciliário; conciliarismo; conciliarista; conciliarística; conciliarístico; conciliativa; conci-

liatividade; conciliativo; conciliatória; conciliatoriedade; conciliatório; conciliável; inconcilia-

bilidade; inconciliação; inconciliante; inconciliável; irreconciliabilidade; irreconciliação; irre-

conciliada; irreconciliado; irreconciliável; megaconciliação; megarreconciliação; reconciliabi-

lidade; reconciliação; reconciliada; reconciliado; reconciliador; reconciliadora; reconciliar; re-

conciliatória; reconciliatório; reconciliável. 

Neologia. As 3 expressões compostas conciliação das interdependências, conciliação 

das interdependências familiares e conciliação das interdependências coletivas são neologismos 

técnicos da Cosmovisiologia. 

Antonimologia: 1.  Inconciliação das interdependências. 2.  Irreconciliação das interde-

pendências. 3.  Desequilíbrio das interdependências. 

Estrangeirismologia: a glasnost. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência do equilíbrio entre as realidades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da conciliação universal; a conciliação dos holo-

pensenes; os grupopensenes; a grupopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade;  

o holopensene propício ao entendimento mútuo; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os cos-

mopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopen-

senes; a conviviopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a conciliação das interdependências; a conciliação ideológica; a Ciência da 

Conciliação; a reconciliação grupocármica; o cachimbo da paz; o consenso; os vocábulos da re-

conciliação; a conciliação dos interesses pessoais em prol do interesse coletivo maior, grupal;  

a megaconciliação das manifestações da conscin lúcida; a reconciliação no universo da dupla 

evolutiva; a especificação das interdependências básicas da evolução em grupo; a reconciliação 

cósmica; a recuperação inteligente das companhias evolutivas; o senso universalista; a concilia-

ção das consciências; a conciliação das ideias; a conscientização sobre a alternância das necessi-

dades conscienciais; a predisposição ao diálogo; a formulação de alternativas mutuamente aceitá-

veis; as decisões consensuais; a sincronização dos passos favorecendo o êxito do projeto conjun-
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to; a realidade evolutiva, inarredável, de ninguém viver totalmente independente ou totalmente 

dependente, mas sempre de modo interdependente. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a autoconscientização multidimensional (AM) descortinando as in-

terdependências conscienciais, ideativas e contextuais onipresentes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a convivialidade com diversidade sinérgica; o sinergismo dos acertos 

entre as pessoas afins; o sinergismo interdependência-interassistência; o sinergismo liberdade- 

-responsabilidade. 

Principiologia: 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 do posicionamento pessoal (PPP); o princípio cosmoético do não acumpliciamento 

com o erro identificado; o princípio de cada qual responder evolutivamente pelos próprios atos; 

o princípio da evolução conjunta interassistencial; o princípio cosmoético de objetivar o melhor 

para todos; os princípios cosmoéticos aplicados às megaconciliações. 

Codigologia: o código de valores pessoais; o código pessoal de Cosmoética (CPC) en-

trosado aos propósitos coletivos; o item fundamental do código grupal de Cosmoética (CGC);  

o código social de boa convivência. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; o atilamento quanto aos 

comprometimentos da teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do teleguiamento autocrí-

tico. 

Tecnologia: a conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas  

à convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; a técnica da vivência coexistencial do 

binômio admiração-discordância; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da omis-

super; a técnica do abraço; a cooperação técnica interdisciplinar; a técnica da maxiproéxis; as 

técnicas paradiplomáticas; as técnicas da intermediação cosmoética; a técnica da escuta atenta 

paciente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o labo-

ratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da dupla 

evolutiva; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório consciencio-

lógico do pensamento divergente. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmo-

logia. 

Efeitologia: os efeitos potencializadores do entendimento evolutivo entre as pessoas; os 

efeitos pacificadores dos acordos diplomáticos e paradiplomáticos para a convivência sadia;  

o efeito harmonizador da gentileza; os efeitos da criatividade no encontro de soluções concilia-

tórias; o efeito pacificador do acordo ganha-ganha. 

Neossinapsologia: as neossinapses fraternas, cosmoéticas e universalistas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo grupocármico 

inevitável encontros-desencontros-reencontros; o ciclo de debates prolíficos; o ciclo alternante 

assistente-assistido. 

Enumerologia: a explicitação de aspirações; a aproximação de interesses; a articulação 

de prioridades; a elaboração de juízos; a construção de acordos; a interação de tarefas; a harmoni-

zação de relacionamentos. 

Binomiologia: o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio motiva-

ção pessoal–motivação grupal; o binômio dinamismo-manutenção; o binômio sinceridade-can-

dura; o binômio traforismo-autoconfiança; o binômio (dupla) orientador evolutivo–orientando 
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proexista; o binômio heteromotivação-automotivação; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binô-

mio direitos-deveres; o binômio pretensões-concessões. 

Interaciologia: a interação pais-filhos; a interação mestres-alunos; a interação entre os 

parceiros da dupla evolutiva; a interação entre os integrantes do grupo evolutivo; a interação 

entre os elementos da Humanidade e Para-Humanidade; a interação convergência-divergência; 

a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação CCCI–Socin Patológica; a interação 

Interlúdio-Baratrosfera. 

Crescendologia: o crescendo gerado pelo alargamento da cosmovisão pessoal; o cres-

cendo fatos-parafatos; o crescendo detalhe isolado–detalhes conjuntos; o crescendo amoralida-

de-imoralidade-moralidade; o crescendo visionarismo-Paraprospectiva; o crescendo pesquisís-

tico; o crescendo Patologia Pessoal–Sociopatologia; o crescendo evolutivo reproduzir-aprimo-

rar; o crescendo de aquisição do senso universalista; o crescendo múltiplas visões individuais– 

–cosmovisão grupal. 

Trinomiologia: o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio deficitário malinforma-

ção-seminformação-subinformação; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio 

Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio 

mundinho-interiorose-apriorismose; o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio intercom-

preensão-intercooperação-interconfiança; o trinômio valores inconciliáveis–interesses incompa-

tíveis–coexistência harmoniosa; o trinômio interassistencial diálogo-respeito-conciliação; o tri-

nômio megafoco comum–compromisso coletivo–desafio compartilhado; o trinômio comunicativo 

linguagem corporal–tom de voz–discurso oral; o trinômio mediativo habilidade-imparcialidade- 

-sinceridade. 

Polinomiologia: o polinômio volição-decisão-repetição-exatidão. 

Antagonismologia: o antagonismo aceitação / rejeição; o antagonismo amizade frutífe-

ra / amizade regressiva; o antagonismo amizade ociosa / família consciencial; o antagonismo 

amizade doadora / amizade credora; o antagonismo amigo / inimigo; o antagonismo amizade 

/ namoro; o antagonismo amizade / paixão; o antagonismo desaprovação educada / hostilidade;  

o antagonismo contraposição ideativa / ataque pessoal; o antagonismo desacordo mentalsomáti-

co / aversão emocional; o antagonismo maxidissidência cosmoética / minidissidência capricho-

sa; o antagonismo cosmovisão / maniqueísmo; o antagonismo hostilidade retrógrada / concilia-

ção evoluída; o antagonismo estagnação / reconciliação; o antagonismo cooperação / compe-

tição. 

Paradoxologia: o paradoxo da divergência sem desunião; o paradoxo amizade-debate; 

o paradoxo da autonomia engajada à maxiproéxis grupal. 

Politicologia: a democracia pura; a posição política da objeção de consciência pacífica; 

as bases democráticas do Estado Mundial; as políticas internacionais do ambiente em defesa do 

habitat planetário compartilhado. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da interdependência consciencial;  

a lei da grupalidade; as leis básicas da evolução; as leis da Proexologia; a lei da interassisten-

cialidade; as leis dos direitos interconscienciais. 

Filiologia: a sociofilia; a conscienciofilia; a gregariofilia; a xenofilia; a neofilia; a evolu-

ciofilia; a assistenciofilia. 

Holotecologia: a socioteca; a analiticoteca; a ideoteca; a heuristicoteca; a experimento-

teca; a cognoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Evoluciologia; a Comunicologia; a Convi-

viologia; a Sociologia; a Cosmoeticologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Proexologia; 

a Harmoniologia; a Multiculturologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens convivor; o Homo sapiens convivator; o Homo sapiens 

conviventialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens pro-

gressivus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens amicator;  

o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens 

comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conciliação das interdependências familiares = o ato ou efeito de se pro-

mover harmonia evolutiva entre as conscins componentes da família nuclear; conciliação das 

interdependências coletivas = o ato ou efeito de se promover harmonia evolutiva entre as cons-

ciências em geral, conscins e consciexes, de maneira policármica. 

 

Culturologia: a cultura do diálogo; a cultura da Evoluciologia; a cultura da Cosmovi-

siologia; a cultura da Conviviologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a conciliação das interdependências, indicados para a ex-

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

ressados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

05.  Autovinculação  cognopolitana:  Sociologia;  Homeostático. 

06.  Binômio  admiração-discordância:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

08.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

10.  Consciência  harmonizada:  Harmoniologia;  Homeostático. 

11.  Crescendo  das  autossuperações:  Crescendologia;  Homeostático. 

12.  Flexibilidade  cognitiva:  Multiculturologia;  Neutro. 
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13.  Magnanimologia:  Serenologia;  Homeostático. 

14.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

15.  Reaproximação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

 

A  CONCILIAÇÃO  DAS  INTERDEPENDÊNCIAS  É  INICIATIVA  

DE  ELEVADO  AUTODISCERNIMENTO  PARA  TODA  CONS-
CIÊNCIA  DEDICADA  À  POTENCIALIZAÇÃO  DA  PRÓPRIA  

EVOLUÇÃO  DINÂMICA,  COSMOÉTICA  E  PROEXOLÓGICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca a conciliação das interdependências com 

os compassageiros de evolução? Com todas as modalidades de famílias evolutivas? 
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C O N C U R S O    P Ú B L I C O  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O concurso público é o processo seletivo realizado no Brasil mediante cri-

térios prévios e isonômicos para aferir os melhores candidatos ao provimento de cargos, empre-

gos ou funções públicas remuneradas, visando a prestação de serviços à população. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo concorrer vem do idioma Latim, concurrere, “contribuir; co-

operar; competir”. O termo concurso surgiu no Século XVI. A palavra público deriva também do 

idioma Latim, publicus, “concernente ao público; do público; que é de interesse; bem; utilidade 

do público; que é propriedade pública”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Certame público. 2.  Concorrência em cargos públicos. 3.  Competi-

ção pública. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo concurso: 

concorrer; concorrida; concorrido; concursada; concursado; concursal; concursante; concursar; 

concursável; concurseira; concurseiro; concursista. 

Neologia. As 3 expressões compostas concurso público, concurso público anticosmoéti-

co e concurso público cosmoético são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Vestibular. 2.  Provão. 3.  Processo seletivo simplificado. 

Estrangeirismologia: o know-how; o savoir-faire; a meritocracy. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à escolha cosmoética da carreira profissional. 

Citaciologia: – O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder entusiasmo (Winston 

Churchill, 1874–1965). 

Proverbiologia. Eis 2 adágios populares referentes ao tema: – “Concurso público é igual 

fila, um dia chega sua vez”°…;~] “Só não passa, quem desiste”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da responsabilidade quanto ao cargo público; os 

grupopensenes; a grupopensenidade; o holopensene da autocorrupção refletindo na reprovação;  

a autopensenização vitimizadora prejudicando os resultados; o holopensene religioso terceirizan-

do os esforços pessoais; o holopensene competitivo afastando os amigos; os harmonopensenes;  

a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a melhoria do serviço público a par-

tir dos lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade. 

 

Fatologia: o concurso público; a igualdade de oportunidades aos interessados; o status 

activus na condução da res publica; o critério do mérito nos negócios de Estado; a estabilidade fi-

nanceira norteando a escolha profissional; o prolongamento dos estudos mesmo após a formação 

acadêmica completa; o coronelismo no Brasil, insistentemente, privilegiando apadrinhados e im-

pedindo concorrências equânimes à cargos estatais; a possibilidade de qualquer cidadão questio-

nar os critérios de contratação da banca realizadora do concurso público; os testes de aptidão físi-

ca nas carreiras policiais; o exame de saúde física eliminatório; a avaliação psicológica julgando 

inaptos os candidatados emocionalmente descompensados; os recursos questionando os resulta-

dos provisórios; a alea jacta est na configuração da nota de corte após as anulações; o estresse an-

tes da prova e da publicação do resultado; a modificação inopinada na data das provas previamen-

te marcadas; a preparação árdua até a aprovação; o ato de só aprender concorrendo; a leitura obri-

gatória dos informativos de jurisprudência dos Tribunais Superiores; o afastamento do lazer difi-

cultando o descanso cerebral; a cobrança familiar imediata de resultados naturalmente duradou-

ros; os riscos do desvio de proéxis; o foco excessivo no futuro incerto acarretando dispersão no 
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momento presente; a autovitimização potencializando o baixo rendimento; a indústria dos cur-

sinhos consolando candidatos; o mapeamento das dificuldades individuais; a seleção das matérias 

utilizadas em provas anteriores; o aprofundamento das novidades possivelmente cobradas; a atua-

lização constante do próprio material; a memorização das normas sem sentido; o entendimento do 

sistema minimizando as decorebas; os mapas mentais personalíssimos simplificando os funda-

mentos teóricos das matérias estudadas; a angústia de espera pela posse no cargo; os resultados 

negativos atuando enquanto diagnóstico; a inteligência evolutiva (IE) da conscin priorizando as 

escolhas profissionais; a gratidão aos aportes afetivo-financeiros recebidos; a lucidez do intermissi-

vista quanto à autoproéxis; a necessidade de autodiscernimento quanto ao cargo público; o exercí-

cio da assistência policármica no desempenho do cargo estatal; o atendimento ao público propici-

ando o autoconhecimento. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático nas horas de estu-

do; o autassédio diante das reprovações; o assediador extrafísico influenciando a conscin imatura 

na investidura do poder sem limites; as vampirizações energéticas entre professores e alunos per-

manentes de cursinhos; os banhos energéticos durante a aprendizagem dos conteúdos essenciais; 

as trocas energéticas no dia do concurso; o encapsulamento energético diante dos ansiosismos nas 

horas anteriores à prova; a energização extrafísica dos amparadores após acomodação somática 

dos candidatos no momento das avaliações; a exteriorização consciente das energias durante o certa-

me auxiliando os amparadores na seleção dos melhores capacitados a promoverem as recomposi-

ções parapolíticas; as interferências extrafísicas de assediadores; as sugestões extrafísicas de am-

paradores favorecendo os concorrentes; o preenchimento paradireitológico dos cargos e funções pú-

blicas estatais; o acesso à parapsicoteca indicando o caminho mais adequado à consecução proe-

xológica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo fazer assistência–ser assistido; o sinergismo autodecisão 

cosmoética–amparabilidade; o sinergismo proéxis individual–proéxis grupal. 

Principiologia: o princípio da igualdade dos direitos afastando favoritismos; o princípio 

da legalidade norteando o processo do concurso público; o princípio da eficiência beneficiando 

a sociedade; o princípio da moralidade administrativa. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do concursando e futuro servidor 

público; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria sem a prática podendo obnubilar o futuro servidor público; a teo-

ria da rigidez pensênica; a teoria da reeducação consciencial descortinando novos caminhos. 

Tecnologia: a técnica da anticonflituosidade-autopacificação gerando resultados positi-

vos inesperados; a técnica da autorreflexão de 5 horas subsidiando a opção entre provas conco-

mitantes; a técnica das 50 vezes mais nas resoluções de testes; a técnica do arco voltaico cranio-

chacral; a técnica da imobilidade física vígil (IFV) proporcionando a homeostase holossomática. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológicos proporcionando o senso de utili-

dade evolutiva ao concursando. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia inspirando prá-

ticas cosmoéticas nos negócios de Estado; o laboratório conscienciológico da Autorretrocognici-

ologia indicando a necessidade de recomposição política. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Penseno-

logia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível 

da Parapoliticologia. 

Efeitologia: o efeito da impontualidade prejudicando toda preparação; o efeito distorci-

do do medo de não saber nada; o efeito individual positivo de saber lidar com frustrações; o efei-

to político-social a longo prazo na consecução do interesse público primário; o efeito das postu-

ras cosmoéticas aproximando amparadores extrafísicos de função. 
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Neossinapsologia: as neossinapses possibilitando o aprendizado com os erros cometidos; 

as neossinapses aprendidas no Curso Intermissivo (CI) funcionando ao modo de vacina à troca dos 

“favores” nos cargos públicos. 

Ciclologia: o ciclo patológico reprovação-depressão; o ciclo fracasso-receio gerado pe-

lo medo; o ciclo aprovação-dedicação; o ciclo estudo-revisão; o ciclo leitura-escrita; o ciclo 

inscrição–aprovação–homologação–nomeação–posse–exercício da função pública. 

Enumerologia: o concurso público de fachada; o concurso público fraudado; o concur-

so público malconduzido; o concurso público lacunoso; o concurso público escorreito; o concur-

so público transparente; o concurso público idôneo. 

Binomiologia: o binômio transparência-lisura; o binômio assistente–amparador de fun-

ção; o binômio idoneidade moral–reputação ilibada; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação poder-dever da Administração Pública; a interação entre os 

candidatos no compartilhamento de materiais; a interação aluno-professor. 

Crescendologia: o crescendo patológico ansiedade-desmotivação-depressão-suicídio;  

o crescendo amoralidade-imoralidade-moralidade no desempenho das funções públicas; o cres-

cendo aprendiz-mestre; o crescendo erro-correção; o crescendo Estado Patrimonialista–Estado 

Burocrático–Estado Gerencial. 

Trinomiologia: o trinômio Poder Legislativo–Poder Executivo–Poder Judiciário; o tri-

nômio sexo-poder-dinheiro; o trinômio preocupação-insegurança-medo; o trinômio medo-ansie-

dade-culpa; o trinômio força-coragem-determinação. 

Polinomiologia: o polinômio doutrina-lei-jurisprudência-súmula-informativo delimitan-

do o âmbito de estudo; o polinômio correção administrativa–correção discricionária–correção 

vinculada–correção arbitrária. 

Antagonismologia: o antagonismo concurso público / nepotismo; o antagonismo sele-

ção ao cargo efetivo / livre nomeação ao cargo comissionado; o antagonismo medo de errar / co-

ragem em acertar. 

Paradoxologia: o paradoxo de o edital poder violar a lei; o paradoxo de o maior con-

corrente ser a própria consciência; o paradoxo de o concurso público poder alienar o futuro ho-

mem público; o paradoxo de o mais bem classificado poder ser péssimo profissional; o paradoxo 

de as melhores dicas poderem vir dos concorrentes; o paradoxo de existir amizades sinceras no 

ambiente de competição. 

Politicologia: a corruptocracia; a meritocracia; a democracia; a paradireitocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do retorno; a lei de cotas (Lei Nº 12.711 de 29 

de agosto de 2012); a Lei 12.550 de 15 de Dezembro de 2011 criminalizando fraudes em certames 

de interesse público; as leis regulamentadoras da Constituição da República Federativa do Brasil 

(1988). 

Filiologia: a assistenciofilia; determinofilia; a mnemofilia; o raciocinofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; o medo da reprovação. 

Sindromologia: a síndrome da realeza; a síndrome do satélite; a síndrome do justiceiro; 

a síndrome do ostracismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a sensação de solidão e evitação 

constituindo a síndrome do pânico; a síndrome do diploma; a síndrome de burnout; a síndrome 

da subestimação aos servidores comissionados. 

Maniologia: a mania de deixar de viver para estudar; a religiomania; a mania de poder;  

a mania de controle; a mania de recorrer juridicamente após o resultado negativo. 

Mitologia: o mito de o concurso público resolver todos os problemas de Estado; o mito 

do “nunca vou passar”; o mito de alcançar os êxitos pela dor e sofrimento; o mito de somente 

o primeiro lugar possuir valor. 

Holotecologia: a conflitoteca; a pesquisoteca; a proexoteca; a analiticoteca; a invexote-

ca; a intelectoteca; a convivioteca; a biblioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Administrativologia; a Direitologia; a Legis-

logia; a Sociologia; a Politicologia; a Gropocarmologia; a Parapatologia; a Parassociologia; a Cri-

teriologia; a Autocosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o concursando; o concurseiro; 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 conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; 

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

 

Femininologia: a concursanda; a concurseira; a acoplamentista; a agente retrocognitora; 

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopo-

lita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;  

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

a cidadã.  

 

Hominologia: o Homo sapiens competitor; o Homo sapiens decidophobicus; o Homo 

sapiens maniologus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens intel-

lectualis; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens sellector; o Homo sapiens incorruptibilis; 

o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: concurso público anticosmoético = aquele com a abertura de edital en-

volvendo corrupção e fins lucrativos sem a investidura dos candidatos aprovados; concurso públi-

co cosmoético = aquele com a abertura de edital com fins de provimento de cargos e investidura 

dos candidatos aprovados a bem do serviço prestado à população. 

 

Culturologia: o rechaço à cultura do apadrinhamento; a afronta à cultura do coronelis-

mo; a cultura do autodidatismo; a cultura do estudo; a cultura da meritocracia. 

 

Tipologia. Concernente à Intencionologia, eis, por exemplo, duas possíveis motivações 

capazes de levar a conscin, homem ou mulher, à investidura em cargos públicos: 

1.  Anticosmoética: a de alcançar a estabilidade econômico-financeira aplicando o “car-

teiraço” e a arrecadação de propinas. 

2.  Cosmoética: a de alcançar a estabilidade econômico-financeira aplicando a compe-

tência e a comunicação interassistencial no atendimento público. 

 

Taxologia. De acordo com a Teoriologia, eis, classificadas em 4 grupos e listadas na or-

dem alfabética, 13 categorias de carreiras públicas exigindo da conscin, homem ou mulher, prepa-

ração específica para compor os órgãos dos Poderes da República Federativa do Brasil por meio 

de concurso: 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6353 

A.  Funções Essenciais à Justiça: 

01.  Advocacia Pública: os analistas de carreira; o advogado da União; o procurador da 

Fazenda Nacional; o procurador de autarquias; o procurador federal; o procurador municipal. 

02.  Defensoria Pública: os analistas de carreira; o defensor público estadual; o defensor 

público federal; o defensor público do Distrito Federal. 

03.  Ministério Público: os analistas de carreira; o procurador da república; o procura-

dor do trabalho; o promotor de justiça; o promotor de justiça militar; o promotor de justiça do 

Distrito Federal. 

 

B.  Poder Executivo: 

04.  Carreira diplomática: o assistente; o oficial de chancelaria; o diplomata. 

05.  Carreira fiscal: o auditor fiscal; o delegado; o técnico fiscal. 

06.  Carreira militar: o aluno militar; o bombeiro militar; o cadete; o oficial das forças 

armadas; o policial militar; o praça das forças armadas. 

07.  Carreira policial: o agente de polícia; o agente penitenciário; o delegado de polícia; 

o escrivão; a guarda municipal; o papiloscopista; o perito. 

08.  Carreira técnica: o agente de saúde; o arquiteto; o assistente administrativo; o as-

sistente social; o auditor de controle interno; o bibliotecário; o carteiro; o enfermeiro; o engenhei-

ro; o farmacêutico; o economista; o médico; o odontólogo; o prático; o técnico administrativo;  

o técnico de informação; o técnico de enfermagem; o técnico do trabalho; o professor do nível in-

fantil, fundamental, médio e superior. 

 

C.  Poder Judiciário: 

09.  Carreira cartorária: o cartorário; o delegatário; o notário; o tabelião. 

10.  Carreira judiciária: o juiz auditor militar; o juiz de direito; o juiz do trabalho; o ju-

iz federal; o desembargador. 

11.  Carreira jurídica: o técnico judiciário; o técnico administrativo; o técnico de infor-

mática; o oficial de justiça; o analista da área meio; o analista da área fim. 

 

D.  Poder Legislativo: 

12.  Carreira legislativa: o agente de polícia; o assistente jurídico; o consultor de pro-

cesso legislativo; o técnico administrativo de nível médio; o técnico administrativo de nível supe-

rior; o procurador legislativo. 

13.  Carreira técnica junto ao Tribunal de Contas (União, Estados e Municípios):  

o técnico administrativo; o analista de contas públicas; o auditor de controle externo; o auditor;  

o membro do Ministério Público de Contas; o procurador jurídico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o concurso público, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Agente  público  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

02.  Atendimento  público  multidimensional:  Interassistenciologia;  Neutro. 

03.  Autorretratação  do  abuso  de  poder:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

04.  Autossuperação  da  competitividade:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Conscin  vestibulanda:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Exercício  do  paradireito:  Autodesassediologia;  Homeostático. 

07.  Instrumento  de  poder:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Medo  de  errar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Poder  Judiciário:  Direitologia;  Neutro. 

10.  Profissão  evitável:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6354 

11.  Profissão  herdada:  Autoproexologia;  Neutro. 

12.  Reciclagem  da  profissão:  Autocoerenciologia;  Homeostático. 

13.  Repetição  paciente:  Experimentologia;  Homeostático. 

14.  Sede  de  poder:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

15.  Servidor  público:  Administrativologia;  Neutro. 

 

A  FASE  PREPARATÓRIA  À  CARREIRA  ESTATAL  É  FONTE  

AUTOPESQUISÍSTICA  DE  TRAÇOS  ESSENCIAIS  DOS  SER-
VIDORES  PÚBLICOS  NA  PRESTAÇÃO  LÚCIDA,  COSMOÉTI-
CA  E  INTERASSISTENCIAL  DOS  SERVIÇOS  ESSENCIAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma prestar concursos públicos? Qual a in-

tenção ao investir em cargo público concorrido? Está preparado(a) para o exercício cosmoético 

das prerrogativas estatais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

 1.  Di Pietro, Maria Sylvia Zanella; Direito Administrativo; XLII + 966 p; 19 caps.; 146 seções; 24,5 x 17,5  

x 5 cm; br.; 27ª Ed.; Atlas; São Paulo, SP; 2014; páginas, 128, 129 e 145. 
2.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos.; 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

455, 621 e 860. 
3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 
enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; 

páginas 428, 538, 539, 629 e 810. 

 

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

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A condição conscienciológica é a capacidade, qualidade, característica ou 

estado daquela conquista alcançada pela conscin lúcida, individual e específica do universo das 

autopesquisas (Autopesquisologia), teáticas, da Ciência das Ciências, ou da Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo condição vem do idioma Latim, conditio, “fórmula de entendimen-

to entre duas pessoas, condição fixada reciprocamente; arranjo; pacto; convenção, especialmente 

de casamento; situação”. Surgiu no Século XIII. A palavra consciência deriva também do idioma 

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

consciência; senso íntimo”, e esta do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no mesmo 

Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; 

tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Condição evolutiva. 2.  Condição autopesquisística. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo condição: 

autocondição; condicionada; condicionado; condicionador; condicional; condicionalidade; con-

dicionalismo; condicionalista; condicionalístico; heterocondição; neocondição; subcondição. 

Neologia. As 4 expressões compostas condição conscienciológica, minicondição cons-

cienciológica, maxicondição conscienciológica e megacondição conscienciológica são neologis-

mos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Condição humana trancada. 2.  Autocondição eletronótica. 

Estrangeirismologia: a potencialização dos upgrades evolutivos; o breakthrough priori-

tário; o momentum maximum evolutivo ímpar; o plus faltante; a melhoria singular da performan-

ce; o Evolutionarium; o Recexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto às priorizações. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das priorizações evolutivas. 

 

Fatologia: a condição conscienciológica; a conquista factível das condições evolutivas; 

os esforços pessoais; a autoconquista íntima, definida e consolidada; as condições prioritárias de-

cisivas; a passagem da conscin da condição de assistida à condição de assistente (epicon); as con-

quistas intraconscienciais; a condição humana, teática, pessoal, ideal, de quem já entende a inte-

ligência evolutiva (IE); o condicionamento evolutivo, pessoal, sadio; a postura de condicionar as 

prioridades evolutivas; as aquisições avançadas para o microuniverso consciencial; a reciclagem 

na troca ou descondicionamento eletronótico pelo conscienciólogo; o neopatamar libertário;  

o triunfo pessoal marcante. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as conquistas para-

psíquicas permanentes libertárias; a progressão da Paragenética pessoal na vida intrafísica; as pa-

rassinapses. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Neossinapsologia: as neossinapses. 

Binomiologia: o binômio crise-crescimento. 
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Trinomiologia: o trinômio palestras-cursos-congressos. 

Polinomiologia: o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo. 

Antagonismologia: o antagonismo ação / inação; o antagonismo decidofilia / decido-

fobia. 

Politicologia: a democracia direta. 

Filiologia: as conquistas neofílicas. 

Holotecologia: a evolucioteca; a fenomenoteca; a experimentoteca; a metodoteca; a gra-

fopensenoteca; a consciencioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Voliciologia; a Experimentologia; a Autopes-

quisologia; a Recexologia; a Conscienciometrologia; a Priorologia; a Parapercepciologia; a Des-

pertologia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens activus; o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens autoper-

quisitor; o Homo sapiens cognopolita. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minicondição conscienciológica = o estado da iscagem pessoal, humana, 

lúcida (interassistencialidade); maxicondição conscienciológica = o estado da desassedialidade 

permanente total (desperticidade); megacondição conscienciológica = o estado da Serenologia do 

Serenão. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem evolutiva ou ascen-

dente, 10 condições básicas específicas da Conscienciologia: 

01.  Iscagem humana lúcida: o início da autodesassedialidade. 

02.  Invéxis: a Invexologia; o agente retrocognitor. 

03.  Cosmoeticologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

04.  Tenepes: a Tenepessologia; o Homo sapiens tenepessista. 

05.  Triatletismo conscienciológico. 
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06.  Ofiex: o laborex; a Ofiexologia. 

07.  Desperticidade: a Despertologia; o Homo sapiens despertus. 

08.  Semiconsciexialidade: o Homo sapiens semiextraphysicus. 

09.  Teleguiamento autocrítico: o Homo sapiens teleguiatus. 

10.  Serenologia: o modelo evolutivo Homo sapiens serenissimus. 

 

Complementares. Dentro do universo da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem 

alfabética, 3 outras condições complementares ou consequentes em relação às 10 condições bási-

cas listadas: 

1.  Iniciativa planetária pioneira. 

2.  Jubileu evolutivo da interassistencialidade. 

3.  Proéxis pessoal realizada. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a condição conscienciológica, indicados para a expansão 

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

1.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

2.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

4.  Macrossoma  idiota:  Serenologia;  Homeostático. 

5.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

6.  Ser  desperto:  Despertologia;  Homeostático. 

7.  Triatleta  conscienciológico:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  ACUMULAÇÃO  DE  CONQUISTAS  PESSOAIS  DE  CON- 
DIÇÕES  CONSCIENCIOLÓGICAS  EVOLUÍDAS,  ESPECÍFI-

CAS,  É  O  EMBASAMENTO  DA  MAIORIA  DAS  PROGRAMA-  
ÇÕES  EXISTENCIAIS  EM  GRUPO  OU  AS  MAXIPROÉXIS. 

 

Questionologia. Você conquistou alguma condição conscienciológica específica? Qual? 

Vem mantendo a autovivência produtiva dessa nova conquista? 
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C O N D I C I O N A M E N T O    C U L T U R A L  
( S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O condicionamento cultural é a subordinação da vontade humana a algum 

determinismo social, moral ou ideológico, por meio de amplo conjunto de condicionantes e cir-

cunstâncias componentes da existência intrafísica da conscin. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo condição deriva do idioma Latim, conditio, “fórmula de entendi-

mento entre duas pessoas; condição fixada reciprocamente; arranjo; pacto; convenção, especial-

mente de casamento”, donde, “partido; situação resultante de determinado pacto”, e este de condi-

cere, “fixar acordo; convencionar; pedir; exigir; reclamar em juízo”. Surgiu no Século XIII. A pa-

lavra condicionar apareceu no Século XV. O vocábulo cultura procede do mesmo idioma Latim, 

cultura, “ação de cuidar, tratar; venerar (no sentido físico e moral)”, e por extensão, “civilização”. 

Surgiu também no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Condicionamento social. 2.  Condicionamento subcerebral. 3.  Con-

dicionamento educacional. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo  condiciona-

mento: acondicionação; acondicionada; acondicionado; acondicionador; acondicionadora; 

acondicionamento; acondicionar; anticondicionamento; autocondicionamento; condicionante; 

condicionar; descondicionamento; descondicionar; neocondicionamento; paracondicionamento; 

recondicionamento; recondicionar. 

Neologia. As duas expressões compostas condicionamento cultural homeostático e con-

dicionamento cultural patológico são neologismos técnicos da Sociologia. 

Antonimologia: 1.  Descondicionamento cultural. 2.  Anticondicionamento cultural.  

3.  Autodescondicionamento geral. 4.  Desrepressividade existencial. 5.  Recondicionamento psi-

copolítico. 6.  Despreconceituação pessoal. 7.  Neocondicionamento parapsíquico. 8.  Paracondi-

cionamento perceptivo. 

Estrangeirismologia: o cultural background; o family attachment; a social affiliation;  

o cultural tie; os cultural values. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da intrafisicalidade; os sociopensenes; a sociopen-

senidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os incul-

copensenes; a inculcopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os infantopensenes;  

a infantopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenida-

de; os prioropensenes; a prioropensenidade; a influência dos holopensenes ambientais vivencia-

dos na construção do padrão autopensênico. 

 

Fatologia: o condicionamento social; o freio dos condicionamentos culturais; os condi-

cionamentos intrafísicos onipresentes; o condicionamento ambiental; o condicionamento físico, 

somático, adequado; a canga de hábitos arraigados; as superstições; as interioroses; as repressões; 

as inculcações; as catequeses; as inibições; os tabus; os apriorismos; as coerções sociais; os gri-

lhões da má-educação; os preconceitos pessoais; o condicionamento religioso; as coleiras sociais 

do ego; o autodescondicionamento somático; o condicionamento verbal; os hábitos pessoais 

específicos; as rotinas úteis; as amarras intrafísicas; a transmissão intergeracional; a identificação 

grupal; a aquisição de atitudes e valores; os comportamentos condicionados; as ações automáti-

cas; os gostos e desgostos; a fixação dos hábitos. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o programa de 

condicionamento holochacral; os paracondicionamentos parapsíquicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo tendência da personalidade–condicionamento cultural. 

Principiologia: o princípio diretor da consciência. 

Codigologia: os códigos de conduta social específicos de cada cultura; o código pessoal 

de Cosmoética (CPC) imunizando a conscin dos idiotismos culturais onipresentes. 

Teoriologia: a teoria das grandes mudanças precisarem aguardar a mudança da gera-

ção vigente. 

Tecnologia: as técnicas autoconscienciométricas de identificação dos condicionamentos 

culturais atuantes; a técnica da evitação da cultura do atraso. 

Voluntariologia: a Interculturologia do voluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio Invisível da 

Sociologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos da cultura em geral. 

Neossinapsologia: as neossinapses desconstrutoras das retrossinapses condicionadas 

ineficazes. 

Enumerologia: os condicionamentos culturais na alimentação; os condicionamentos 

culturais na expressão comunicativa; os condicionamentos culturais do senso estético; os condi-

cionamentos culturais do gênero sexual; os condicionamentos culturais de cada faixa etária; os 

condicionamentos culturais ligados à etnia; os condicionamentos culturais na percepção da reali-

dade. 

Binomiologia: o binômio cultura-modismo; o binômio matriz cultural–materpensene 

pessoal; o binômio Cronêmica-Proxêmica; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio admi-

ração-discordância. 

Interaciologia: a interação patológica tabu-dogma; a interação polo cultural–qualidade 

da vida humana. 

Crescendologia: o crescendo coerência da nuança–mutilação cultural; o crescendo 

multicultura-aculturação-paraaculturação. 

Trinomiologia: o trinômio cultura-comunicação-discernimento; o trinômio povo-etnia- 

-cultura; o trinômio cultura familiar–cultura grupocármica–cultura policármica; o trinômio Pa-

ragenética-Genética-Mesologia; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio sexo-dinhei-

ro-poder; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral. 

Polinomiologia: o polinômio Economia-Política-Cultura-Socin. 

Antagonismologia: o antagonismo livre arbítrio / determinismo. 

Paradoxologia: os paradoxos culturais. 

Politicologia: a política da Educação sem convencimento. 

Legislogia: as leis dos polos culturais; as leis organizadoras da personalidade. 

Filiologia: a culturofilia. 

Fobiologia: a culturofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da interiorose. 

Maniologia: as manias em bases culturais; a teomania; a idolomania; a nostomania. 

Mitologia: os mitos culturais seculares. 

Holotecologia: a socioteca; a culturoteca; a intelectoteca. 

Interdisciplinologia: a Sociologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Ressomatolo-

gia; a Holoculturologia; a Mesologia; a Grupocarmologia; a Mentalsomatologia; a Autopesquiso-

logia; a Antropologia; a Historiologia; a Geopoliticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens culturalis; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens 

idolatricus; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens pathopen-

senicus; o Homo sapiens abulicus; o Homo sapiens libertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: condicionamento cultural homeostático = o condicionante e componente 

da vida intrafísica pró-evolutivo; condicionamento cultural patológico = o condicionante e com-

ponente da vida intrafísica antievolutivo. 

 

Culturologia: o condicionamento cultural; os idiotismos culturais de todas as nature-

zas; a cultura materiológica; a cultura das inutilidades onipresentes; a Multiculturologia plane-

tária de todos os tempos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o condicionamento cultural, indicados para a expansão 

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

01.  Agente  antiprojeção  consciente:  Projeciologia;  Nosográfico. 

02.  Anticatarse:  Antirrecexologia;  Nosográfico. 

03.  Aterrissagem  forçada:  Recexologia;  Nosográfico. 

04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

06.  Conscin  trancada:  Materiologia;  Nosográfico. 

07.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 
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10.  Fonte  de  controle:  Conviviologia;  Neutro. 

11.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

12.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

13.  Liberologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Matriz  cultural:  Holoculturologia;  Homeostático. 

15.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

 

OS  FREIOS  DOS  CONDICIONAMENTOS  CULTURAIS  

PODEM  SER  SADIOS-EVOLUTIVOS  OU  DOENTIOS-RE-
TRÓGRADOS.  TODA  CONSCIN  CARECE  SABER  COMO  

REAGE  AOS  FATOS  IMPOSITIVOS  DESTA  VIDA  HUMANA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se emancipou das influências dos condiciona-

mentos culturais quando espúrios? Por quais razões? Desde quando? 
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C O N D O M Í N I O    CO G N O P O L I T A N O  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O condomínio cognopolitano é a reunião intrafísica da moradia, da pesqui-

sa, do ensino e demais atividades interassistenciais promovida pela Reeducaciologia da Conscien-

ciologia, no Bairro Cognópolis, ou balneário bioenergético de Foz do Iguaçu (1 milhão seiscentos 

e sessenta mil metros quadrados; Ano-base: 2009), no mesmo local, materializado nos campi das 

Instituições Conscienciocêntricas (ICs) da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos 

da Conscienciologia (CEAEC), Polo Conscienciocêntrico Discernimentum, Organização Interna-

cional de Consciencioterapia (OIC), Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSIN-

VÉXIS), incluindo as representações de outras 13 ICs e 75 Empresas Conscienciológicas (ECs), 

nos condomínios conscienciológicos Campo dos Sonhos, Serenologia, Cosmoética, Evolução, 

Villa Conscientia e nas diversas propriedades particulares filiadas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo condomínio vem do idioma Francês, condominium, através do 

idioma Inglês, condominium, e este do idioma Latim Medieval, condominium, constituído das pa-

lavras cum, “com; em companhia de; ao mesmo tempo que” e dominium, “propriedade; direito de 

propriedade”, derivada de dominus, “proprietário; possuidor; senhor de” e de domus, “casa; habi-

tação; família; pátria”. Surgiu no Século XIX. O primeiro elemento de composição cogn procede 

do idioma Indoeuropeu gno, “conhecer”. O segundo elemento de composição politano provém do 

idioma Grego, pólis, “cidade; a cidade por excelência; a parte alta da cidade; reunião de cidadãos; 

Estado livre; democracia”. 

Sinonimologia: 1.  Complexo cognopolitano. 2.  Bairro Cognópolis. 3.  Complexo cons-

cienciológico. 4.  Balneário bioenergético. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo condomínio: 

condômina; condominial; condominialidade; condômino; megacondomínio. 

Neologia. As 3 expressões compostas condomínio cognopolitano, condomínio cognopo-

litano juvenil e condomínio cognopolitano maduro são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Condomínio comum. 2.  Bairro comum. 

Estrangeirismologia: a performance da conscin; a intensificação do rapport intercons-

ciencial na proximidade diuturna; o Conviviarium; o fisiopodium; o Administrarium; o Autopes-

quisarium; o Megaevolutionarium; o Scriptorium; o Tertuliarium; o regnum hominis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade interassistencial evolutiva. 

Filosofia: a Holofilosofia do Conscienciocentrismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal e grupal da Conscienciologia; os reciclopensenes; 

a reciclopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

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

pensenes; a parapensenidade; o holopensene mentalsomático sustentado pelos pesquisadores;  

o holopensene interassistencial sustentado pelos tenepessistas; o holopensene desassediado sus-

tentado pelos seres despertos. 

 

Fatologia: o condomínio cognopolitano; a base intrafísica; as 570 pessoas, vindas do 

Brasil e do Exterior, residindo em Foz do Iguaçu e grande parte no Bairro Cognópolis; a Villa 

Conscientia; o Discernimentum; o CEAEC; a OIC; a ASSINVÉXIS; o Tertuliarium para 400 de-

batedores com funcionamento diário; a Holoteca; o Holociclo; os 17 laboratórios consciencioló-

gicos; a democracia direta; o Conselho dos 500 da Cognópolis; o Areópago Conscienciológico. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das energias conscienciais (ECs) dos interesses em gru-

po afim; o sinergismo interassistencial associação-cooperação; o sinergismo confortador vizi-

nhança-confiança; o sinergismo harmonizador consciência–grupo de consciências–ambiente co-

mum; o sinergismo condomínio cognopolita–Cognópolis–Interlúdio. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da atração 

dos afins; o princípio da evolução conjunta; o princípio da interassistencialidade; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP). 

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

(CGC); o código de etiqueta social. 

Teoriologia: a teoria da evolutividade consciencial. 

Tecnologia: a técnica de administração de condomínio; as técnicas de gerenciamento 

do lixo; as técnicas diplomáticas da convivência sadia; a técnica da conscienciofilia; a técnica de 

viver na ilha de ortopensenidade. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos do CEAEC; o laboratório cons-

cienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Pesqui-

sadores Conscienciológicos. 

Efeitologia: o efeito halo da Parapedagogiologia Conscienciológica; os efeitos homeos-

táticos do ajuntamento espacial de bases intrafísicas da tenepes. 

Neossinapsologia: a criação coletiva de atmosfera pró-formação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo intrafísico fase preparatória–fase executiva da programação exis-

tencial; o ciclo recéxis-recin; o ciclo assim-desassim; o ciclo retroalimentador holopensene do-

méstico–holopensene condominial. 

Binomiologia: o binômio bens comuns–bens particulares; o binômio deveres-direitos;  

o binômio receita-despesa; o binômio consciência-Cosmos; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação cosmoética ambiente-ambientex; a interação arborização- 

-alvenaria; a interação potencializadora segurança condominial–proteção extrafísica; a intera-

ção despoluição ambiental–higienização parambiental. 

Crescendologia: o crescendo interassistencial dupla evolutiva–grupo evolutivo; o cres-

cendo recebimento–retribuição proexológica. 

Trinomiologia: o trinômio cognopolitano condominial moradia-pesquisa-ensino; o tri-

nômio alcova blindada–escritório pessoal–quarto da tenepes; o trinômio automotivação-traba-

lho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio cães-gatos-pássaros-insetos; o polinômio árvores-frutos- 

-flores-gramados; o polinômio reciclar-reeducar-ressocializar-repensenizar. 

Antagonismologia: o antagonismo autoconsciência / autoinconsciência; o antagonismo 

condomínio horizontal / condomínio vertical; o antagonismo condomínio fechado / superquadra. 

Politicologia: a democracia; a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assis-

tenciocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Legislogia: as leis municipais; as leis condominiais; a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a cognofilia; a parapsicofilia; a recexofilia; a assis-

tenciofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a cognopoliteca; a evolucioteca; a sociologicoteca; a convivioteca;  

a geopoliticoteca; a experimentoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Geopoliticologia; a Grupocarmologia; a Con-

viviologia; a Sociologia; a Somatologia; a Experimentologia; a Urbanologia; a Evoluciologia;  

a Descrenciologia; a Proexologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o condômino-cognopolita. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a condômina-cognopolita. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cognopolitanus; o Homo sapiens conscientiologus;  

o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens autovivens; o Ho-

mo sapiens humanus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens 

proexologus; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: condomínio cognopolitano juvenil = o Bairro Cognópolis empregado co-

mo residência laboral dos jovens da ASSINVÉXIS; condomínio cognopolitano maduro = o Bair-

ro Cognópolis empregado como residência laboral das conscins experientes da UNICIN. 

 

Culturologia: a cultura da prevenção; a Paraculturologia Transdimensional da Cons-

cienciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o condomínio cognopolitano, indicados para a expansão 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Coexistência  institucional:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

04.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

06.  Ilha  de  consciencialidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Iniciativa  planetária  pioneira:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Radicação  vitalícia  na  Cognópolis:  Ressomatologia;  Homeostático. 

09.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 
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10.  Tertúlia  conscienciológica:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

 

O  CONDOMÍNIO  COGNOPOLITANO,  NO  BAIRRO  COGNÓ-
POLIS,  OFERECE  A  OPORTUNIDADE  DIRETA  PARA  A  AU-
TODINAMIZAÇÃO  EVOLUTIVA  DA  CONSCIN  LÚCIDA  DESDE 
O  PERÍODO  DA  INFÂNCIA  À  QUARTA  IDADE  SOMÁTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, conhece o condomínio cognopolitano no Bairro 

Cognópolis? Quais impressões percebeu do holopensene local? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  100 Fronteiras; Redação; Maria das Graças Razera: Entre a Psicologia e as Letras; Revista; Mensário; 
Bilíngue; Ano V; Ed. 47; Seção: Capa / Entrevista; 1 foto; 1 website; Foz do Iguaçu, PR: Agosto, 2009; páginas 8, 46  

e 47. 

2.  Idem; Redação; Waldo Vieira e a Cognópolis: Bairro do Conhecimento; Revista; Mensário; Bilíngue; 
Ano V; Ed. 41; Seção: Capa / Conscienciologia; 8 fotos; 3 websites; Foz do Iguaçu, PR; Fevereiro, 2009; páginas 07, 24  

a 28. 

3.  Conde, Miguel; Bairro do Saber; Conscienciologia; Projeto do Megacomplexo Cultural Holoteca; Tertu-
liarium; Reportagem; O Globo; Jornal; Diário; Revista O Globo; Semanário; Ano 5; N. 222; 1 abrev.; 1 endereço; 13 fo-

tos; Rio de Janeiro, RJ; 26.10.08; páginas 5 (chamada), 20 a 22 e 24. 

4.  Fernandes, Marcio; Terra do Nunca (A Pluralidade Étnica de Foz do Iguaçu revela a Globalização da 
Tríplice Fronteira); Rolling Stone Brasil; Revista; Mensário; N. 6; Seção: Conexão Brasilis; 1 fotomontagem; 15 fotos; 

São Paulo, SP; Março, 2007; páginas 44 a 51. 

5.  Infra; Redação; Tertuliarium Único no Planeta fica em Foz do Iguaçu; Revista; Mensário; ano 10;  
N. 108; Seção: De Olho nas Novidades; 1 foto; 1 website; 1 pontoação; São Paulo, SP; Abril, 2009; página 10. 

6.  Lima, Jackson; Waldo Vieira de Monte Carmelo (MG) conquistou o Mundo; 100 Fronteiras; Revista; 

Mensário; Bilíngue; Ano V. Ed. 45; Seção; Capa / Personalidade; 4 fotos; 1 ilus.; 1 website; Foz do Iguaçu, PR; Junho, 
2009; páginas 12, 46 a 49. 

7.  Nogueira, Bruno Torturra; Te pego lá Fora (Tentando Entender a Fronteira Mente-Corpo Repórter vai  

à Megacomunidade da Conscienciologia, em Foz do Iguaçu, sob os Cuidados de Waldo Vieira, e se entrega às Técnicas 
Projetivas e se vê dividido em Dois); Trip; Revista; Bimensário; Ano 23; N. 184; Seção: Capa / Conexão / Repórter que 

saiu Fora do Corpo; 3 citações; 11 fotos; 1 pontoação; 1 site; 2 refs.; São Paulo, SP; Dezembro 2009 / Janeiro 2010; pági-

nas 150 a 156. 
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C O N D U T A    C O S M O É T I C A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conduta cosmoética é o ato ou efeito do modo de agir, de se comportar 

ou de viver de alguém, conscin ou consciex, perante a teoria e a prática da Cosmoeticologia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra conduta deriva do idioma Latim, conductus, “conduzido; reunido; 

contraído; encurtado; restringido; tomado de aluguel”, de conducere, “conduzir; guiar; orientar”. 

Surgiu em 1597. O vocábulo cosmos vem do idioma Grego, kósmos, “ordem, organização; 

mundo, universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo procede também do idi-

oma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo ética procede do 

idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral”, e este do 

idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Comportamento cosmoético. 2.  Procedimento cosmoético. 

Neologia. As 3 expressões compostas conduta cosmoética, miniconduta cosmoética  

e maxiconduta cosmoética são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Conduta anticosmoética. 2.  Comportamento anticosmoético. 3.  Pro-

cedimento amoral. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a ortopensenidade pessoal. 

 

Fatologia: a conduta cosmoética; a conduta-padrão; a conduta-padrão cosmoética;  

a conduta-exceção; a conduta-exceção cosmoética; a conduta moral individual; a conduta irrepre-

ensível; a cosmoeticidade; a incorruptibilidade consciencial; a variável da Conscienciologia;  

a maneira ética pessoal de proceder; o comportamento individual; as reações peculiares da cons-

cin; o excitamento da atitude; os comportamentos interativos entre os indivíduos; as reações espe-

cíficas do grupo social; os estímulos sociais; os estímulos às necessidades íntimas; o estilo de vi-

da; o procedimento correto; a coerência cosmoética; a honestidade pessoal; as boas companhias; 

as más companhias; a marginália; a conduta marginal; os transtornos de conduta; o comportamen-

to insensível; o comportamento irrefletido; o comportamento vulgar; o comportamento antisso-

cial; o comportamento subumano; o comportamento hostil; o comportamento corrompido; a lisura 

na Era Consciencial; a autoverbação; a autobiografia; a Cosmoeticometria; o cosmoeticograma. 

 

Parafatologia: as influências extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica de viver. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Mesologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicolo-

gia; a Cosmoeticologia; a Etologia; a Sociologia; a Parassociologia; a Experimentologia; a Cos-

mossofia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca interconsciencial lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o conscienciólogo; o cosmoeticista; o voluntário da Conscienciologia; o professor de Cons-

cienciologia; o pesquisador da Conscienciologia. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga; a cosmoeticista; a voluntária da Conscienciologia; a professora de 

Conscienciologia; a pesquisadora da Conscienciologia. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconduta cosmoética = a autopensenização moralmente positiva; ma-

xiconduta cosmoética = a consecução da gescon na maxiproéxis interassistencial. 

 

Autodiscernimento. Segundo a Holossomatologia, o mentalsoma faculta a todas as 

consciências a capacidade de discernir a norma, regra, modelo, princípio ou padrão ideal daquilo 

considerado excêntrico, entrópico, doentio, precário ou nocivo, bem como as exceções evitáveis  

e até a omissão superavitária (omissuper). 

 

Padrões. Conforme as análises da Conviviologia, na vida intrafísica há estes 2 tipos de 

condutas: 

1.  Conduta-padrão: para ser empregada para sempre, por exemplo, alimentar-se pela 

boca. 

2.  Conduta-exceção: para ser empregada raramente, por exemplo, alimentar-se pela 

narina, no caso crítico da entubação nasal. 

 

Funções. No contexto da Parapatologia, as condutas raras servem para se saber como 

funcionam e conhecer diferentes tipos de comportamentos a fim de se evitar as exceções indesejá-

veis, francamente patológicas, emergenciais ou teratológicas. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Cosmoeticologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 7 ca-

tegorias de condutas-padrão em confronto com 7 categorias de condutas-exceção, a fim de se 

obter a cosmovisão do assunto: 

1.  Vivenciologia. No atual nível de evolução consciencial, a conduta-padrão é a autovi-

vência ou experimentação pessoal (Holossomatologia), segundo o princípio da descrença. A su-

posição-fé, a crença ou o ato de acreditar (Psicossomatologia) compõem a conduta-exceção ainda 

fetal, o protoconhecimento remanescente perante a teática cosmoética. 

2. Holomaturologia. No universo do autocomportamento lúcido, a conduta-padrão  

é o acerto dos princípios pessoais ou da maturidade cosmoética. O erro da doutrina sectária ou  

a imaturidade facciosa compõem a conduta-exceção, própria da inexperiência evolutiva pré-ma-

ternal ou infantil. 

3. Cerebrologia. No campo das decisões pessoais, a conduta-padrão é empregar o cére-

bro natural, encefálico ou a razão, a racionalidade e a lógica. Aplicar o subcérebro abdominal, 

visceral, ou o instinto, a emocionalidade e a impulsividade compõe a conduta-exceção tão somen-

te orgânica e material. 

4. Neurofisiologia. Nas manifestações dos autopensenes, a conduta-padrão é o empre-

go dos neurônios ou da neuróglia (glias, dendritos) para a expressão prioritária dos próprios pen-

samentos com lógica e coerência. O uso das fibras musculares ou a violência bruta, animal, com-
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põem a conduta-exceção ainda subumana, irracional. Exemplo: a leoa matando a zebra para os fi-

lhotes sobreviverem. 

5. Projeciologia. Na área da comunicação interconsciencial e multidimensional, a con-

duta-padrão é a projetabilidade lúcida (PL) na ação direta, consciência a consciência. A chamada 

canalização ou a mediunidade, ação indireta ou prótese consciencial compõem a conduta-exceção 

precária e menos confiável, através de intermediários ou atravessadores interconscienciais. 

6. Linguística. Nos parâmetros da comunicação interpessoal, a conduta-padrão é a fala, 

a linguagem humana ou o emprego do laringochacra. A mímica, a expressão corporal ou a lingua-

gem interanimal do soma compõem a conduta-exceção, não-verbal, esboçante e insuficiente, pró-

pria do porão consciencial. 

7. Sexossomatologia. Quanto à sexualidade humana, madura, a conduta-padrão é a pe-

netração pênis-vagina ou o ato fisiológico, natural, do sexossoma. A penetração pênis-ampola re-

tal ou o ato antifisiológico, aberrante, quanto ao sexossoma, compõem a conduta-exceção. 

 

Lei. No âmbito do Paradireito, eis a lei básica da maturidade consciencial: em quaisquer 

contextos evolutivos, em toda atitude na qual você quer fazer da conduta-exceção a conduta-pa-

drão para sempre, você pode errar mais, estacionar ou regredir evolutivamente. 

 

Higidez. Do ponto de vista da Homeostaticologia, eis, por exemplo, duas condutas-exce-

ção sadias e avançadas, ou seja, cosmoéticas: 

1.  Anonimato: a condição do Homo sapiens serenissimus (Serenão ou Serenona). 

2.  Gescon: as gestações conscienciais da dupla evolutiva inversor-inversora. 

 

Macrossoma. De acordo com a Macrossomatologia, somente consegue receber macros-

soma quem empregou, por exemplo, os 10 últimos retrossomas, nas 10 últimas vidas intrafísicas, 

de modo cosmoético. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a conduta cosmoética, indicados para  

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

interessados: 

1.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia. 

2.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia. 

3.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia. 

4.  Lisura:  Cosmoeticologia. 

5.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia. 

6.  Satisfação  benévola:  Psicossomatologia. 

7.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia. 

 

À  CONSCIÊNCIA  LÚCIDA,  A  CONDUTA  COSMOÉTICA 
É  A  ÚNICA  MANEIRA  PARA  SE  ALCANÇAR,  EM  PRIMEI-
RO  LUGAR,  A  CONDIÇÃO  DA  DESPERTICIDADE  E,  MAIS 

TARDE,  O  PATAMAR  EVOLUTIVO  DA  SERENOLOGIA. 
 

Questionologia. Você imprime prioritariamente a conduta cosmoética na própria vida? 

Quando emprega as condutas-exceção? 
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C O N D U T A    D E S A R M A D A  
( P A C I F I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conduta desarmada é o conjunto de procedimentos e modos de agir, vi-

venciados pela conscin, homem ou mulher, priorizando a autodefesa energética e a força presen-

cial em detrimento do uso da força bruta ou qualquer tipo de armamento pensênico, na convivi-

alidade diária. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra conduta deriva do idioma Latim, conductus, “conduzido; reunido; 

contraído; encurtado; restringido; tomado de aluguel”. Surgiu no Século XIV. O prefixo des vem 

do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; su-

pressão”. O termo armada também procede do Latim, arma, “instrumento de ataque e de defesa”. 

Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Conduta pacífica. 2.  Conduta imperturbável. 3.  Postura mentalso-

mática. 4.  Conduta serenizada. 5.  Conduta cosmoética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 36 cognatos derivados do vocábulo conduta: 

autoconduta; condução; conducente; conductício; condutada; condutado; condutância; condu-

tar; conduteiro; condutibilidade; condutício; condutimetria; condutimétrico; condutímetro; con-

dutismo; condutista; condutístico; condutível; condutividade; condutivo; conduto; condutome-

tria; condutométrico; condutômetro; condutor; condutora; conduzida; conduzido; conduzir; con-

duzível; maxiconduta; miniconduta; neoconduta; ortoconduta; paraconduta; retroconduta. 

Neologia. As 3 expressões compostas conduta desarmada, conduta desarmada primária 

e conduta desarmada avançada são neologismos técnicos da Pacifismologia. 

Antonimologia: 1.  Conduta armada. 2.  Conduta destrutiva. 3.  Postura irascível. 

4.  Comportamento intolerante. 5.  Conduta antagônica. 

Estrangeirismologia: a conduta desarmada no front da batalha. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Temperamentologia Pacifista. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do acolhimento; o holopensenene da autossufici-

ência energética; o alívio da pensenização sem conflitos; os ortopensenes; a ortopensenidade; os 

harmonopensenes; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; a reedu-

cação pensênica; o holopensene das pacificações interconscienciais. 

 

Fatologia: a conduta desarmada; os braços abertos e o sorriso nos lábios; a franqueza 

bem-humorada e irreverente; o domínio das emoções subumanas; a doação de jipes e ônibus mili-

tares para ações de saúde e educação; o serviço militar substituído por serviço humanitário; a ca-

beça fria; o enfrentamento da violência estrutural; a ausência de animosidade; a superação do po-

rão consciencial; o gerenciamento das diferenças construtivas; o interesse cosmoético pela união 

dos povos; a substituição da segurança policial repressora pela segurança educativa; a substitui-

ção da religião facciosa pelo conhecimento compartilhado; o congraçamento; o reconhecimento 

dos direitos do outro; a troca das armas por livros; os clamores de paz provocados pelas perdas de 

entes queridos ou amigos; a oportunidade do crescimento grupal com a interação das ideias diver-

gentes; o convívio mutuamente sustentável; a distribuição igualitária de riquezas; o favoreci- 

mento ao diálogo; a cortesia e a boa educação aplicadas na rotina diária; a força moral na recusa  

à submissão da lei da força; a conduta bélica; o olhar fulminante; as unhas feito garras; o soma te-

ratológico do fisicultor como defesa; a finesse pacifista; a catálise da força presencial; a aceitação 

dos fatos com tranquilidade; a postura desarmada perante as consciências beligerantes. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconsciência 

multidimensional da conscin exteriorizando energias pacificadoras em conjunto com as conscie-

xes amparadoras; a homeostase holossomática; a manutenção das boas relações multidimensio-

nais; os palmochacras irradiadores de ECs assistenciais; as projeções conscientes educativas;  

a psicosfera pessoal equilibrada; a prática diária da tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conscin inatingível–conscin acessível; o sinergismo inte-

rassistencialidade–fôrma holopensênica; o sinergismo amparador de função–assistente lúcido;  

o sinergismo conduta desarmada–autossustentabilidade energoparapsíquica. 

Principiologia: o princípio da coerência; o princípio do refinamento do holossoma 

através do refinamento das ECs; o princípio de toda consciência humana ter passado pela fase 

subumana; o princípio pessoal exemplificado na liberdade de expressão e conduta pacífica no 

dia a dia; o princípio da descrença. 

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

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria da homeostase holos-

somática sendo fator preponderante de autodefesa. 

Tecnologia: a técnica do autoimperdoamento e heteroperdoamento; a técnica de porta- 

-assistidos sem ressentimentos; a técnica de boa convivência; a técnica de pensar antes de falar 

ou agir; a técnica de colocar-se no lugar do outro; a técnica do polianismo terapêutico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paz; o laboratório consciencioló-

gico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório consciencio-

lógico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da docência conscienciológica; o la-

boratório conscienciológico da conscin-cobaia; o laboratório conscienciológico da Convivio-

logia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível da Pacifismologia; 

o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível 

dos Recexólogos. 

Efeitologia: o efeito homeostático das reurbins dos sítios arqueológicos, palco de bata-

lhas sangrentas; o efeito salutar da reurbin da casa de detenção transformada em parque e bibli-

oteca. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas nas autopesquisas e recins da reeduca-

ção emocional; as neossinapses adquiridas na docência conscienciológica facilitadoras da con-

duta desarmada perante o discente; as neossinapses adquiridas nas mediações de conflitos. 

Ciclologia: o ciclo grupocármico inevitável encontros-desencontros-reencontros; o ci-

clo autossuficiência energética–desassombro–força presencial; o ciclo medo-repressão-tirania- 

-covardia. 

Enumerologia: a conscin desarmada; a instituição desarmada; as fronteiras desarma-

das; o país desarmado; a negociação internacional desarmada; o continente desarmado; a Socin 

desarmada. O respeito à biodiversidade; o respeito à criança e ao adolescente; o respeito à mu-

lher; o respeito ao idoso; o respeito à família; o respeito às diferenças; o respeito aos diferencia-

dos níveis evolutivos. 

Binomiologia: o binômio desassombro-precaução; o binômio autovitimização-escudo; 

o binômio autossuficiência-interdependência; o binômio ameaça-competição; o binômio omissão 

superavitária–sobrepairamento; o binômio neurotransmissores–bom humor; o binômio visão de 

conjunto–assistência pontual; o binômio reaprender-reeducar. 

Interaciologia: a interação anticonflitividade–saúde consciencial; a interação conduta 

desarmada–acolhimento assistencial; a interação conduta desarmada–Cosmoética Destrutiva;  

a interação holopensene desarmado–holopensene acolhedor. 
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Crescendologia: o crescendo conduta adestrada–conduta reeducada; o crescendo aco-

lhimento-extrapolacionismo; o crescendo finitude da condição atual subumana–condição da 

completude do estado de serenismo. 

Trinomiologia: o trinômio autodisponibilidade-conceptáculo-aplicabilidade; o trinômio 

conduta desarmada–omissão superavitária–absenteísmo consciente. 

Polinomiologia: o polinômio respeito às diferenças–troca de conhecimento–conviviali-

dade sadia–convergência de interesses para o bem comum. 

Antagonismologia: o antagonismo conduta desarmada / conduta defensiva; o antago-

nismo prudência / precipitação; o antagonismo atividade física / esportes competitivos; o antago-

nismo conduta desarmada / pusilanimidade. 

Paradoxologia: o paradoxo da supremacia moral concomitante com a horizontalidade 

assistencial. 

Politicologia: a diplomacia; a política de negociações e acordos; o Paradireito; a Paradi- 

plomacia. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei do maior esforço; a lei da interdependência conscien-

cial; a lei da grupalidade; a lei de causa e efeito; as leis regendo os direitos interconscienciais. 

Filiologia: a sociofilia; a conscienciofilia; a gregariofilia; a pacienciofilia; a conviviofi-

lia; a assistenciofilia; a cognofilia. 

Sindromologia: a síndrome do bebê sacudido (SBS); a síndrome de Estocolmo. 

Holotecologia: a conflitoteca; a hoploteca; a socioteca; a comunicoteca; a proexoteca;  

a pacificoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Intermissi-

ologia; a Parassociologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia; a Cosmoeticologia; a Exemplolo-

gia; a Serenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin desarmada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin acolhedora; a conscin confidente. 

 

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

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

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o pacificador; 

o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o agente retrocognitor da tares; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;  

o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obras; o ho-

mem de ação. 

 

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

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

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a pacificadora;  

a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; 

a proexóloga; a agente retrocognitora da tares; a 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 pré-serenona vulgar; a projetora 

consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de 

obras; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens antiviolentus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapi-

ens sensatus; o Homo sapiens tranquilisator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens tene-

pessista; o Homo sapiens assistentialis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conduta desarmada primária = o ato de não se irritar no trânsito da gran-

de cidade; conduta desarmada avançada = o ato de acolher e assistir a consciex agressiva, man-

tendo a tranquilidade intraconsciencial. 

 

Culturologia: a cultura de paz; a cultura do desarmamento mundial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a conduta desarmada, indicados para a expansão das 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Bairrismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

03.  Cabeça  fria:  Harmonopensenologia;  Homeostático. 

04.  Cultura  de  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

05.  Desbarbarização  da  Humanidade:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

06.  Eustresse:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Harmonia  existencial:  Harmoniologia;  Homeostático. 

08.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Holopensene  automimético:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

10.  Honra  ectópica:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

11.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

12.  Raiz  do  temperamento:  Autotemperamentologia;  Neutro. 

13.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

14.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Viragem  autevolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

A  CONDUTA  DESARMADA  TEM  INÍCIO  NA  PENSENIDADE 
DA  CONSCIN  AUTOMOTIVADA  EM  GALGAR  O  PATAMAR 
DA  DESPERTICIDADE  AINDA  NA  RESSOMA  ATUAL,  PRO- 
MOVENDO  A  SEMPITERNA  ASSISTÊNCIA  RECICLADORA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se conscin de conduta desarmada? 

Desde quando? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Muito Além de Rangun. Título Original: Beyond Rangun; País: EUA; & Inglaterra. Data: 1995. Dura-

ção: 99 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em 

DVD). Direção: John Boorman. Elenco: Patrícia Arquette; Francis McDormand; U Aung Ko; Frances MacDormand; 

Spalding Gray; Tiara Jacquelina; Kuswadinath Bujang; Victor Slezak; Jit Murad; Ye Myint; Cho Cho Myint; Johnny 

Cheah; Haji Mohd Rajoli; Hazmi Hassan; Ahmad Fithi; & Adelle Lutz. Produção: Pleskow & Spikings. Roteiro: Alex 
Lasker; & Bill Rubenstein. Música: Hans Zimmer. Produtor Executivo: Sean Ryerson. Coprodutores: Alex Lasker  

e Bill Rubenstein. Edição: Ron Davis. Desenho e Produção: Anthony Pratt. Fotografia: John Seale. Estúdio & 

Distribuidora: Warner Home. Sinopse: Quando a doutora Laura Bowman (Patrícia Arquette) chega a Buma (atual 
Myanmar), logo após devastadora tragédia pessoal, rapidamente é arrastada para nova onda de tristeza: a crise governa-

mental de 1988 detonada em pleno movimento pró-democracia. Presa pela turbulência dos acontecimentos é impedida de 

deixar o país ao lado dos amigos, após a perda do passaporte, ela é compelida a rumar para a segurança da Tailândia, 
através da selva. É a jornada de terror e de esperança para todos. Para Laura, é também a jornada de descoberta. Ajudando 

os outros, ela encontra a redenção para os próprios males. 
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I. F. 
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C O N E X Ã O    AC U M U L A D A  
( C O S M O V I S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conexão acumulada é o ato ou efeito de a consciência conectar, ligar, 

unir e criar vínculo, com relação racional, lógica, nexo e coerência, entre a primeira manifestação 

consciencial, a segunda, a terceira e assim por diante, de modo consecutivo, coeso e harmônico, 

sem sair da linha de atividade evolutiva. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo conexão vem do idioma Latim, connexio, “ligação; ajuntamento; 

conclusão de silogismo; associação; conexão”. Apareceu no Século XVI. A palavra acumulada 

deriva também do idioma Latim, accumulatus, de accumulare, “acumular; amontoar; ajuntar; au-

mentar”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Conexidade reunida. 2.  Associação concentrada. 3.  Acumulação de 

conexões. 4.  Concordância intensa. 5.  Conexionismo evolutivo. 6.  Harmonização evolutiva.  

7.  Continuísmo evolutivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas conexão acumulada, miniconexão acumulada  

e megaconexão acumulada são neologismos técnicos da Cosmovisiologia. 

Antonimologia: 1.  Desconexão acumulada. 2.  Inconexidade acumulada. 3.  Acumula-

ção de desconexões. 4.  Discordância intensa. 5.  Rupturas da Perdologia. 6.  Coniunctio. 

Estrangeirismologia: a potencialização dos upgrades. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os elos da corrente das autopensenizações. 

 

Fatologia: a conexão acumulada; as conexões acumuladas sutis; as correlações analíti-

cas; as repetições positivas; os monoblocos insuspeitados das realidades; a prioridade da auto-

consciencialidade maior; a manutenção das progressões; as eliminações das incompatibilidades  

e idiossincrasias; o caminho evolutivo das conquistas perenes; o crescimento do volume de cone-

xões evolutivas; a melhoria da qualidade das conexões evolutivas; o jogo de acumulações da evo-

lução lúcida; as reações em cadeia dos retornos sadios; os bônus evolutivos; os dividendos das au-

tossuperações evolutivas; a inteligência evolutiva (IE); a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as auto-

mimeses positivas pacientes; a queima de etapas. 

 

Parafatologia: os extrapolacionismos evolutivos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva. 

Holotecologia: a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Conscienciometrologia; a Evoluciologia;  

a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Ressomatologia; a Proexologia; a Dessomatologia;  

a Coerenciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a isca humana lúcida; a minipeça humana do Maximecanismo Multidimen-

sional Interassistencial. 
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lú-

cido; o conscienciólogo; o ofiexista; o macrossômata; o completista existencial; o teleguiado au-

tocrítico. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon 

lúcida; a consciencióloga; a ofiexista; a macrossômata; a completista existencial; a teleguiada au-

tocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens 

conscientiocentricus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens multiexistentialis;  

o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens offiexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconexão acumulada = a conquista pessoal da condição do cipriene; 

megaconexão acumulada = a conquista pessoal do ciclo multiexistencial da atividade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 10 ca-

tegorias de conexões acumuladas dentro da evolução das consciências, no Terceiro Milênio, na 

Terra: 

 

A.  Conexões acumuladas intrafisicológicas: 

1.  Ressoma: conexão básica; primária; autorrestringimento intrafísico. 

2.  Soma: fixação básica; instrumento de manifestação temporária. 

3.  Macrossoma: acréscimo positivo, eventual. Conquista evolutiva. 

 

B.  Conexões acumuladas interassistenciais: 

1.  Isca assistencial lúcida: conexão básica varejista. 

2.  Tenepes: fixação básica atacadista. 

3.  Ofiex: acréscimo positivo, continuado, permanente. Conquista evolutiva. 

 

C.  Conexões acumuladas energéticas (avançadas): 

1.  Euforin: simples. 

2.  Primener: composta. 

3.  Cipriene: distendida, ciclo continuado. Conquista evolutiva. 

 

D.  Conexões acumuladas clarividenciológicas (paraperceptivas): 

1.  Clarividência simples. 

2.  Clarividência viajora. 

3.  Projeção de consciência contínua: conquista evolutiva. 

 

E.  Conexões acumuladas com as Centrais Extrafísicas (autoconsciencialidades): 

1.  Conexão com a Central Extrafísica de Energia (CEE). 

2.  Conexão com a Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

3.  Conexão com a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF). 

 

F.  Conexões acumuladas holopensênicas: 

1.  Holopensene pessoal: força presencial. 

2.  Holopensene familiar: doméstico. 

3.  Holopensene institucional: profissional; social; Instituição Conscienciocêntrica 

(IC); Cognópolis. Conquista evolutiva. 
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G.  Conexões acumuladas extrafisicológicas: 

1.  Dessoma: desconexão básica; descarte do corpo humano. 

2.  Psicossoma: fixação básica intermissiva. 

3.  Mentalsoma: desenvolto; acréscimo positivo, eventual. Conquista evolutiva. Auto-

discernimentologia. 

 

H.  Conexões acumuladas mentaissomáticas: 

1.  Autoperseverança: autossacrifícios. 

2.  Extrapolacionismos: sadios. 

3.  Maximoréxis: a maior. Conquista evolutiva. 

 

I.  Conexões acumuladas multiexistenciais: 

1.  Proéxis: programação existencial pessoal. 

2.  Compléxis: completismo existencial, proexológico, da tares. 

3.  Autorrevezamentos interexistenciais: acréscimo positivo, eventual. Conquista evo-

lutiva. O ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

 

J.  Conexões acumuladas proexológicas (interconscienciais): 

1.  Teleguiado autocrítico: conscin. 

2.  Amparador extrafísico: de função. 

3.  Evoluciólogo extrafísico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conexão acumulada, 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.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia; Homeostático. 

04.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

05.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Autopromoção  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Técnica  do  crescendo:  Comunicologia;  Neutro. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  PESSOAL  DOS  FATOS  E  PARAFATOS  

DECISIVOS  ESTRUTURANDO  AS  CONEXÕES  ACUMULA-
DAS  EVIDENCIA,  DE  MODO  INDISCUTÍVEL,  O  NÍVEL  DA  

AUTOLUCIDEZ  EVOLUTIVA  DA  PRÓPRIA  CONSCIÊNCIA. 
 

Questionologia. Qual categoria de conexão acumulada você mantém com equilíbrio 

maior  nesta vida intrafísica? Há possibilidades de você expandir o número de conexões acumu-

ladas? 
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C O N E X Ã O    I N T E R D I M E N S I O N A L  
( C O N E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conexão interdimensional é a ligação interdependente, inevitável e per-

manente entre esta dimensão humana e as dimensões extrafísicas, abarcando a totalidade das pes-

soas, ambientes e pensenizações humanas o tempo todo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo conexão procede do idioma Latim, connexio, “ligação; ajuntamen-

to; conclusão de silogismo; associação; conexão”. Apareceu no Século XVI. O prefixo inter deri-

va também do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo dimensão 

provém do mesmo idioma Latim, dimensio, “dimensão; medida”. Surgiu igualmente no Século 

XVI. A palavra dimensional apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Conexidade interdimensional; conexionismo interdimensional.  

02.  Ligação interdimensional. 03.  Interação interdimensional. 04.  Coexistência interdimensio-

nal. 05.  Sinergismo interdimensional. 06.  Sincronismo interdimensional. 07.  Concomitância in-

terdimensional. 08.  Interdependência dimensional. 09.  Megavinculação interdimensional. 10.  

Interrealidades. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo conexão: co-

nexidade; conexiva; conexivo; conexa; conexo; desconexa; desconexidade; desconexo. 

Neologia. As 3 expressões compostas conexão interdimensional, miniconexão interdi-

mensional elementar e megaconexão interdimensional evoluída são neologismos técnicos da Co-

nexologia. 

Antonimologia: 1.  Desconexão interdimensional. 2.  Desconexidade interdimensional. 

3.  Intrafisicalidade. 4.  Extrafisicalidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente da projeta-

bilidade lúcida (PL) pessoal. 

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

xis: megaconexões harmônicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a criação dos holopensenes evolutivos; o holopensene pessoal predispo-

nente ao parapsiquismo; os parapensenes; os cosmopensenes. 

 

Fatologia: a vida intrafísica; o oxigênio; o soma corpo-fole; as clonagens intrafísicas; as 

cópias existenciais; os plagiatos conscienciais; as caricaturas fisionômicas; os arremedos ambien-

tais; as imitações holopensênicas e paisagísticas. 

 

Parafatologia: a conexão interdimensional; a conexão interdimensional acumulada;  

a coesão interdimensional; a mutualidade interdimensional; o rebatimento interdimensional; o es-

pelho interdimensional; a multidimensionalidade da consciência; o acesso pessoal à multidimen-

sionalidade; a autodisponibilidade à paraperceptibilidade; as interrealidades; as relações entre as 

dimensões conscienciais; as multiconexidades convergentes; o somatório das informações; as in-

terfusões energéticas; as assimilações simpáticas (assins); as realidades interativas; o paravínculo; 

a conexão soma-psicossoma; o cordão de prata; a justaposição dos veículos conscienciais; a dime-

ner; as paracomunidades (comunexes). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: as sincronicidades evolutivas; a sincronicidade multidimensional. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Ciclologia: o ciclo período intermissivo–vida intrafísica. 

Enumerologia: a associação interdimensional; a correlação interdimensional; a corres-

pondência interdimensional; a dependência interdimensional; a interligação interdimensional; a li-

gação interdimensional; o nexo interdimensional. 

Binomiologia: o binômio Paragenética-Genética; o binômio conscin-consciex; o binô-

mio paracérebro da conscin–paracérebro da consciex. 

Interaciologia: a interação multidimensional. 

Trinomiologia: o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo. 

Antagonismologia: o antagonismo arrimo / sujeição; o antagonismo amparo / depen-

dência. 

Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia. 

Filiologia: a conscienciofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: o combate à parapsicofobia. 

Mitologia: a queda dos mitos eletronóticos. 

Holotecologia: a fenomenoteca; a parapsicoteca; a projecioteca; a ressomatoteca;  

a sincronoteca; a gregarioteca; a correlacionoteca. 

Interdisciplinologia: a Conexologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Parassociolo-

gia; a Paraprocedenciologia; a Paravivenciologia; a Sociexologia; a Grupocarmologia; a Coeren-

ciologia; a Parageneticologia; a Projeciologia; a Ofiexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o amparador-conector; o evoluciólogo-conector; o acoplamentista;  

o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o inter-

missivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscien-

ciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; 

o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente 

ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vul-

gar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

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

 

Femininologia: a amparadora-conectora; a evolucióloga-conectora; a acoplamentista;  

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a in-

termissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a cons-

ciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a du-

plista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolu-

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

dente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-sereno-

na 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 interactivus; o Homo sapiens multidimensionalis; o Ho-

mo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens intermissivus; o Homo conscientiologus communitarius. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconexão interdimensional elementar = a da fiel ou do fiel religioso, 

sem autopesquisa nem tares, sob o jugo do obscurantismo da Dogmática; megaconexão interdi-

mensional evoluída = a da conscin lúcida, arreligiosa, abraçando as autopesquisas teáticas do 

princípio da descrença, da tares e do autodiscernimento dos debates úteis e da Refutaciologia. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Conexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela 

com 20 cotejos entre as pararrealidades originais, extrafísicas, permanentes, e as realidades clona-

das, intrafísicas, efêmeras: 

 

Tabela  –  Cotejos  Originais  Extrafísicos  –  Clonos  Intrafísicos 

 

N
os

 Pararrealidades  Originais Realidades  Humanas  Clonadas 

01. Amparador extrafísico Epicon humano lúcido 

02. CCCE (Macrocomunex: lato sensu) CCCI (Macrocomunin: lato sensu) 

03. Colégio Invisível dos Serenões Colégio Invisível dos Epicons 

04. Central Extrafísica da Fraternidade Colégio Invisível da Assistenciologia 

05. Consciência extrafísica (Consciex) Semiconsciex (Homem ou Mulher) 

06. Cosmoconscienciologia Extrapolacionismo parapsíquico 

07. Curso Intermissivo Pré-ressomático Curso da Conscienciologia 

08. Evoluciólogo extrafísico Proexólogo humano 

09. Holautobiografia (Permanente) Autobiografia (Humana) 

10. Holomnemônica (Permanente) Memória cerebral (Temporária) 

11. Interlúdio (Comunex: stricto sensu) Cognópolis (Comunin: stricto sensu) 

12. Oficina extrafísica (Ofiex) Fisiopodium da tenepes 

13. Paraconsciencioteca  Holoteca do CEAEC 

14. Paradireitologia UNICIN (Tecnopolo cosmoético) 

15. Parafôrma holopensênica pessoal Fôrma holopensênica pessoal 

16. Paragenética (Individual) Genética (Compartilhada) 

17. Paraprocedência (Matriz) Domicílio humano (Filial efêmera) 

18. Psicossoma (Holossoma: 2 veículos) Soma (Holossoma: 4 veículos) 

19. Reurbanizações extrafísicas (Reurbexes) Reciclagens intrafísicas (Reurbins) 

20. Sociedade Extrafísica (Sociex) Sociedade Intrafísica (Socin) 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a conexão interdimensional, indicados para a expansão 

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

01.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 
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02.  Elo:  Evoluciologia;  Neutro. 

03.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

04.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

05.  Parafôrma  holopensênica:  Paraprocedenciologia;  Neutro. 

06.  Parantecedência:  Holobiografologia;  Neutro. 

07.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

08.  Parapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

09.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

10.  Parautobiografia:  Parageneticologia;  Homeostático. 

11.  Paravínculo:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

12.  Paravivência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN,  HOMEM  OU  MULHER,  SEM  A  AUTOVIVÊNCIA 

TEÁTICA  DA  CONEXÃO  INTERDIMENSIONAL,  A  RIGOR, 
COM  LÓGICA,  SOMENTE  DESFRUTA  DE  MEIA-VIDA  SU- 
PERFICIAL  E  ILUSÓRIA  NESTA  DIMENSÃO  INTRAFÍSICA. 

 

Questionologia. Você já vem enriquecendo com a outra vida multidimensional, a verda-

deira, esta vida humana ilusória? Desde qual idade intrafísica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 

enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-
nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 192 e 193. 

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 78, 158, 186, 200, 202, 646 e 822. 

3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 173, 270 e 310. 
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C O N E X Ã O    I N T E R M I S S I V A  
( I N T E R M I S S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conexão intermissiva é a condição intraconsciencial de vinculação pensê-

nica com a vivência pessoal durante o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático refletida nas ações 

e posturas da conscin, homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo conexão provém do idioma Latim, connexio, “ligação; ajuntamen-

to; conclusão de algum silogismo; associação; conexão”. Surgiu no Século XVI. O prefixo inter 

procede do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo mis-

são procede também do idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; remessa; missão”, de 

missum, supino de mittere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar”. Apare-

ceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Vinculação com o Curso Intermissivo. 2.  Conexão com o melhor de 

si mesmo. 3.  Postura intermissiva. 4.  Autocoerência existencial. 

Neologia. As 4 expressões compostas conexão intermissiva, conexão intermissiva bási-

ca, conexão intermissiva mediana e conexão intermissiva avançada são neologismos técnicos da 

Intermissiologia. 

Antonimologia: 1.  Desconexão intermissiva. 2.  Conexão intrafísica. 

Estrangeirismologia: o strong profile; o background paragenético e intermissivo; o link 

com a paraprocedência; o up-to-date evolutivo; a high tech existencial; o breakthrough evolutivo; 

a joie de vivre; o rapport com os amparadores extrafísicos. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao senso de consciencialidade intermissiva. 

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

termissiva: megaprioridade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade; o holopensene pessoal favoreci-

do; os ortopensenes; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucido-

pensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a para-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a conexão intermissiva; a teática evoluciológica; o estado-da-arte pessoal;  

o equilíbrio dinâmico do bem-estar pessoal; a inteligência evolutiva (IE) pessoal aplicada;  

o predomínio da consciencialidade; o sentido existencial; a seletividade natural; a fluidez do ca-

minho da desintoxicação holopensênica; o diferencial existencial; a invulgaridade; a autocoerên-

cia; o estilo evolutivo pessoal; a megaminoria; o Curso Intermissivo enquanto divisor de águas do 

curso evolutivo; a vivência pelos parapreceitos avançados relativos ao Curso Intermissivo; a an-

tirrobotização; a antimediocridade; a ausência de megaconflitos, megafissuras ou manias; a ins-

piração amparada (insights); as lições colhidas na intermissão sendo colocadas à frente das expe-

riências de retrovidas; a evitação da tríade da erronia (erros, enganos e omissões); o prossegui-

mento existencial linear pelo caminho harmônico da priorização evolutiva; o autodiscernimento 

enquanto recurso para redução dos enganos pessoais; os miniacertos abrindo caminho para os 

múltiplos megacertos pessoais; o overcoming dos percalços, engodos e ciladas da vida intrafísica; 

o loc interno; as metas e objetivos intraconscienciais; a conexão intermissiva atuando como voli-

ciolina; o vínculo consciencial; a gestação consciencial enquanto materialização das ideias desen-

volvidas no Curso Intermissivo; a dupla evolutiva; a boa relação (Conviviologia) com o grupo 

evolutivo. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconscienti-

zação multidimensional (AM) natural aplicada à evolução; a cereja do bolo da pararrealidade;  

o alinhamento mentalsomático; a interação com o amparo extrafísico nas comunicações pessoais; 

a conexão com o amparo extrafísico enquanto foco de atenção; a conexão com as Centrais Extra-

físicas; o parapsiquismo de base mentalsomática; a sinalética energética e parapsíquica pessoal 

enquanto ferramenta paraperceptiva compondo segunda natureza da manifestação cotidiana acu-

rada; a soltura holossomática; a descoincidência vígil hígida; a primener; o cipriene. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a promoção do sinergismo dimensão intrafísica–dimensão extrafísica; 

o sinergismo entre os componentes da dupla evolutiva; o sinergismo entre os voluntários da Ins-

tituição Conscienciocêntrica (IC); o sinergismo trafores pessoais–lucidez multidimensional–auto-

discernimento; o sinergismo entre os resultados decorrentes da aplicação teática dos insights  

e inspirações amparadas; o sinergismo das ações coerentes com o Curso Intermissivo; o siner-

gismo cosmoético autoconscientização–autaplicação imediata. 

Principiologia: o princípio da fidedignidade ao Curso Intermissivo; os princípios evolu-

tivos embasados na inteligência evolutiva; a incorruptibilidade dos princípios componentes do 

código pessoal de Cosmoética (CPC); o princípio de não se deixar levar pelo rolo compressor 

das inutilidades humanas; o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio da priorização 

dos múltiplos acertos; o princípio da descrença (PD) a partir do autoparapsiquismo; o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do “se 

não é bom, não serve mesmo, não adianta fazer maquilagem”. 

Codigologia: a liberdade para assumir teaticamente o código pessoal de Cosmoética;  

o código duplista de Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética; o código pessoal de 

prioridades evolutivas. 

Teoriologia: a teoria da evolução pessoal através da seriéxis; a teoria do completismo 

consciencial proexológico. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente por meio da interassistencialidade; a téc-

nica da autorreflexão; a técnica do aproveitamento máximo das oportunidades evolutivas. 

Voluntariologia: a condição do voluntariado conscienciológico enquanto fixadora do 

curso intermissivo; o paravoluntariado intermissivo; a vinculação inabalável no paravoluntariado 

cosmoético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da existência diuturna; o laborató-

rio conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Mentalsomática;  

o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeti-

cologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico radi-

cal da Heurística (Serenarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Mentalsoma-

tologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia. 

Efeitologia: a irradiação dos efeitos da conexão intermissiva; o equilíbrio e o abertismo 

conscienciais enquanto efeitos da conexão intermissiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses da vivência intermissiva na dimensão intrafísica; as 

paraneossinapses desenvolvidas a partir do Curso Intermissivo; a conexão pensênica com a pa-

raprocedência servindo de base para o desenvolvimento de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo seriexológico vidas intrafísicas–intermissões; o ciclo dos tempos do 

Curso Intermissivo. 

Enumerologia: o atendimento dos pré-requisitos para o Curso Intermissivo; o ingresso 

no Curso Intermissivo; o aproveitamento do Curso Intermissivo; a elaboração proexológica em-

basada no Curso Intermissivo; a rememoração do Curso Intermissivo; a aplicação teática do Cur-

so Intermissivo; a colheita dos resultados do Curso Intermissivo. 

Binomiologia: o binômio Curso Intermissivo–maxiproéxis. 
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Interaciologia: a interação megatrafor-materpensene; a interação otimizada entre os 

alunos e professores no Curso Intermissivo; a interação entre os intermissivistas afins. 

Crescendologia: o crescendo bem-estar–primener–cipriene–euforin. 

Trinomiologia: o trinômio coerência cognitiva–êxito contínuo–homeostase holossomá-

tica. 

Polinomiologia: o polinômio conexão-vinculação-ligação-união-concatenação; o poli-

nômio amparabilidade–inspiração–intuição–insights–parapsiquismo mentalsomático. 

Antagonismologia: o antagonismo coerência cognitiva / dissonância cognitiva; o an-

tagonismo mentalsomaticidade clara e fluida / mentalsomaticidade obtusa; o antagonismo obnu-

bilação / lucidez parapsíquica; o antagonismo dispersividade / priorização; o antagonismo ami-

zades ociosas / amizades produtivas; o antagonismo interesses evolutivos / mediocridade; o an-

tagonismo padrão / singularidade. 

Paradoxologia: o paradoxo restringimento intrafísico–desrepressão consciencial; o pa-

radoxo de estar mergulhado na dimensão intrafísica–estar conectado à procedência intermissiva. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a autodiscernimen-

tocracia; a intermissiocracia; a meritocracia; a cognocracia; a cosmocracia; a assistenciocracia; 

a parapsicocracia; a maxiproexocracia. 

Legislogia: o conhecimento das leis holocármicas regentes da evolução consciencial 

(Evolucionomia); as leis da seriéxis. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a intermissiofilia; a conscienciofilia; a criticofilia; 

a filofilia; a cosmoeticofilia; a raciocinofilia; a proexofilia. 

Fobiologia: a eliminação da tanatofobia e demais fobias consequentes. 

Sindromologia: a evitação das síndromes em geral. 

Mitologia: a quebra definitiva dos mitos em geral promovida pelo autodiscernimento. 

Holotecologia: a evolucioteca; a intermissioteca; a consciencioteca; a extrafisicoteca. 

Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Harmoniologia; a Homeos-

taticologia; a Cosmoeticologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscernimentologia; a Cogniciologia; 

a Determinologia; a Intrafisicologia; a Vivenciologia; a Invexologia; a Autopensenologia; a Cipri-

enologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin compromissada com a paraprocedência; a personalidade forte cosmoética. 

 

Masculinologia: o pós-graduado evolutivo; o especialista evolutivo; o intermissivista;  

o voluntário conscienciológico; o inversor existencial; o tenepessita; o conscienciólogo; o proe-

xista; o homem de ação; o selfmade man; o triatleta consciencial; o macrossômata; o completista; 

o docente conscienciológico; o parapedagogo. 

 

Femininologia: a pós-graduada evolutiva; a especialista evolutiva; a intermissivista;  

a voluntária conscienciológica; a inversora existencial; a tenepessita; a consciencióloga; a proe-

xista; a mulher de ação; a selfmade woman; a triatleta consciencial; a macrossômata; a comple-

tista; a docente conscienciológica; a parapedagoga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo 

sapiens evolutivus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intraconscientialis; o Homo 

sapiens prioritarius; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens invexologus; o Homo 

sapiens completista; o Homo sapiens universalis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conexão intermissiva básica = a do(a) voluntário(a) conscienciológico(a) 

jejuno(a); conexão intermissiva mediana = a do(a) tenepessista veterano(a) e do(a) epicon lú-

cido(a); conexão intermissiva avançada = a do ser desperto ou semiconsciex. 

 

Culturologia: a cultura da homeostase integral. 

 

Caracterologia. Consoante à Vivenciologia, eis, por exemplo, em ordem lógica, 7 efei-

tos diretos da conexão intermissiva, experienciados pela conscin, expressos na cotidianidade da 

vida intrafísica: 

1.  Invulgaridade: o diferencial em meio ao ordinário. 

2.  Mentalsomaticidade: a pensenidade elevada. 

3.  Priorização: a seletividade lúcida. 

4.  Metas intraconscienciais: a superação das valorizações ectópicas. 

5.  Harmonia pessoal: a fluidez existencial anticonflitiva. 

6.  Abertismo: o Universalismo Teático. 

7.  Consciencialidade: a preponderância sobre a humanidade medíocre e a subumani-

dade. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a conexão intermissiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Auge  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Autocondição  irretocável:  Harmoniologia;  Homeostático. 

04.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

05.  Harmonia  existencial:  Harmoniologia;  Homeostático. 

06.  Incubação  intermissiva:  Intermissiologia;  Homeostático. 

07.  Indução  intermissiva:  Intermissiologia;  Homeostático. 

08.  Intermissão:  Intermissiologia;  Neutro. 

09.  Intermissão  mudancista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

10.  Intermissão  prolongada:  Intermissiologia;  Neutro. 

11.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

12.  Paraprocedência:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Recin  intermissiva:  Pararrecinologia;  Homeostático. 

14.  Tempo  dos  Cursos  Intermissivos:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

15.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

 

A  VIVÊNCIA  DA  CONEXÃO  INTERMISSIVA  EMBASA  NATU-
RALMENTE  AÇÕES,  ESCOLHAS,  PRIORIZAÇÕES  E  DE-

CISÕES  NA  VIDA  INTRAFÍSICA,  COLOCANDO  A  CONSCIN  

NO  FLUXO  CÓSMICO  DA  ACERTOLOGIA  CONTÍNUA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a condição da conexão intermissi-

va? Por qual período de tempo? 
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C O N F I A N Ç A  
( C O N F I A N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A confiança é a convicção na probidade moral, na sinceridade afetiva, nos 

trafores, nas potencialidades e nas qualidades profissionais de outrem, tornando incompatível 

imaginar deslize, traição ou demonstração de incompetência por parte da pessoa a qual se confia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo confiança vem do idioma Latim, confidare, através de confidere, 

“confiar”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Confiabilidade; fiabilidade; fiança. 02.  Abono; chancela; crédito. 

03.  Credibilidade. 04.  Fidedignidade. 05.  Firmeza. 06.  Insuspeição. 07.  Convicção; força inte-

rior. 08.  Certeza; desassombro. 09.  Interconfiança. 10.  Boa fama; segurança mútua. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 31 cognatos derivados do vocábulo confiança: 

autoconfiabilidade; autoconfiança; autoconfiável; autodesconfiômetro; confiabilidade; confiada; 

confiado; Confianciologia; confiante; confiar; confiável; confioso; desconfiabilidade; desconfia-

da; desconfiado; desconfiador; desconfiança; desconfiante; desconfiar; desconfiável; desconfiô-

metro; desconfiosa; desconfioso; fiabilidade; heteroconfiança; heterodesconfiômetro; inconfiabi-

lidade; inconfiável; interconfiança; interdesconfiança; megaconfiança. 

Neologia. As duas expressões compostas confiança completa e confiança incompleta são 

neologismos técnicos da Confianciologia. 

Antonimologia: 01.  Desconfiança. 02.  Difidência. 03.  Descrédito; descrença; estra-

nheza. 04.  Incredibilidade; incredulidade. 05.  Ceticismo; cisma. 06.  Dúvida; hesitação; incerte-

za; pé-atrás; prevenção. 07.  Suspeição; suspeita. 08.  Suspicácia. 09.  Incerteza; interdesconfian-

ça; perplexidade. 10.  Insegurança; má fama; pirronice; receança. 

Estrangeirismologia: o feeling pessoal; o onus probandi; o placet; o Conviviarium;  

o violino di spalla; as trust chains; os trust groups; o Anständig. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos instintos da convivialidade. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema:  – A confiança 

asserena. A desconfiança descasa. 

Citaciologia. Eis breve citação capaz de explicitar o tema: – A confiança em si próprio  

é o primeiro segredo do êxito (Ralph Waldo Emerson, 1803–1882). 

Proverbiologia. Eis 1 provérbio relacionado ao tema: – A desconfiança é a mãe da 

insegurança. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da confiabilidade interconsciencial; os ortopense-

nes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a confiança; o conceito de confiança; a necessidade de confiança; o valor da 

confiança; a confiança enquanto valor fundamental; a oxitocina como hormônio da confiança;  

a confiança do consumidor; a heterocrítica; a autocrítica; a convicção íntima; a persuasão íntima; 

o autojuízo crítico; o autoconvencimento; a antidogmática; o diagnóstico conscienciométrico de 

confiabilidade; a sociabilidade; o círculo de relações sociais; a geração de confiança nos relacio-

namentos; as perspectivas promissoras; o acolhimento; o crédito público, comercial, agrícola ou 

industrial; a confiança na solvabilidade; a interdependência evolutiva; o laço de confiança; a ami-

zade inspiradora da confiança; as relações de confiança entre pais e filhos; a megaconfiança recí-

proca dos duplistas; a confiança entre funcionário e empregador; o índice de confiança; a confian-

ça durante a negociação; o ato de ganhar confiança; a carta de recomendação; a carta de crédito;  
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a debênture; o cargo de confiança; a ação de construir a confiança; o autodesconfiômetro; o auto-

mancômetro; o semancômetro; o estar com a pulga no ouvido; o andar com a pedra no sapato;  

o ato de ficar na retranca; a crise de confiança; a erosão da confiança; a moção de desconfiança; 

a confiança na Bolsa de Valores; as dúvidas mortificadoras; a desconfiança inteligente contra os 

tradicionalismos; o desafio do rompimento da confiança mútua; a recuperação da confiança mú-

tua; a omissuper; a desconfiança pairando no ar; a desconfiança política; o abuso de confiança;  

a quebra de confiança; os ilícitos; os dolos; os delitos; o peculato; a traição da confiança; a perda 

da confiança; o drama da ruptura do laço de confiança; a decepção; a frustração; o ressentimento; 

o perdão com assistência continuada; a doação de nova oportunidade; a inseparabilidade grupo-

cármica; a interassistencialidade evolutiva inafastável; o autodiscernimento; a autoconfiança nas 

iniciativas; o aprofundamento da autoconfiança intelectual; a autoconfiança sem autassédio; a au-

ra de confiança; a autossegurança; a condição do ser desperto, homem ou mulher. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aquisição da si-

nalética energética e parapsíquica pessoal; a autoconfiança gerada pela heteroconfiança. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da confiança do Direito Consti-

tucional. 

Teoriologia: a teoria da confiança. 

Tecnologia: a técnica de confiar desconfiando. 

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

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laborató-

rio conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório 

conscienciológico da tenepes. 

Enumerologia: a confiança cega; a confiança excessiva; a confiança irrestrita; a con-

fiança aberta; a confiança intelectual; a confiança legítima; a confiança multidimensional. 

Binomiologia: o binômio autoconfiança-autossuficiência; o binômio dupla evolutiva– 

–confiança mútua; o binômio desconfiança do cliente–má gestão empresarial; o binômio espe-

rança-desesperança; o binômio falta de confiança–voto de confiança. 

Interaciologia: a interação autoconfiança-êxito; a interação percepções-parapercep-

ções; a interação ideal megatrafor-materpensene. 

Trinomiologia: o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio 

segurança-confiança-tolerância. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo confiança / mentira. 

Politicologia: a corruptocracia; a desconfiança nas instituições democráticas. 

Sindromologia: a síndrome de baixa confiança política. 

Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a eticoteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Confianciologia; a Psicossomatologia; a Conviviologia; a Socio-

logia; a Parassociologia; a Economia; a Descrenciologia; a Heterocriticologia; a Refutaciologia;  

a Parapercepciologia; a Autodiscernimentologia; a Verbaciologia. 

 

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-âncora; a conscin afiançada; a pessoa garantida; 

a personalidade acreditada; a conscin enciclopedista. 

 

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

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



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6389 

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o homem de confiança contratado (capanga); o agente secreto de confiança do go-

verno; o homem inconfiável (de duas caras); o piloto aéreo psicastênico ou com falta de confiança 

em si mesmo (aerastenia). 

 

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

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

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

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

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

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a agente secreta de confiança do governo; a mulher inconfiável (de duas caras). 

 

Hominologia: o Homo sapiens confidentior; o Homo sapiens incredulus; o Homo 

sapiens scepticus; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens 

confidens; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: confiança incompleta = a da consciência (ser não desperto) ainda não de-

sassediada, permanente, total; confiança completa = a da consciência interassistencial (ser desper-

to) desassediada, permanente, total. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a confiança, indicados para a expansão das abordagens 

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

01.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

02.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Dependência  indireta:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Interconfiança:  Interconfianciologia;  Homeostático. 

09.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  CONFIANÇA  INTEGRAL  DA  PRÓPRIA  CONSCIÊNCIA, 
EM  SI,  OU  EM  OUTREM,  SOMENTE  É  ALCANÇADA, 

LOGICAMENTE,  DE  MODO  MAIS  DEFINITIVO,  NA  CONDI-
ÇÃO  DA  DESPERTICIDADE  TEÁTICA,  AUTOCONSCIENTE. 
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Questionologia. Qual é o nível de confiança vivido por você, leitor ou leitora? É míni-

mo, razoável ou máximo? 
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C O N F L I T O    D E    G E R A Ç Õ E S  
( I N T E R G E R A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conflito de gerações é a condição ou característica de contestação recí-

proca, falta de entendimento mútuo ou divergência entre duas ou mais conscins, homens ou mu-

lheres, em decorrência de períodos ressomáticos diferentes, as quais apresentam diversidades pen-

sênicas, interesses e valores pessoais distintos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo conflito deriva do idioma Latim, conflitus, “choque; embate; en-

contro; combate; luta; peleja”, ligado ao verbo confligere, “combater; lutar; pelejar; confrontar; 

opor; comparar; bater com alguma coisa contra outra”. Surgiu no Século XVI. A palavra geração 

procede do idioma Latim, generatio, “geração; reprodução (das espécies); raça; família; genealo-

gia; linhagem”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Conflito intergeracional. 2.  Choque intergerações. 3.  Conflito entre 

faixas etárias. 

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

gerada; gerado; gerador; geradora; gerar; gerativismo; gerativa; gerativista; gerativo; geratriz. 

Neologia. As duas expressões compostas conflito de gerações estagnador e conflito de 

gerações renovador são neologismos técnicos da Intergeraciologia. 

Antonimologia: 1.  Harmonia intergerações. 2.  Eugenia entre gerações. 

Estrangeirismologia: a new generation; o lifestyle moderno; o puzzle etológico; o after-

effect; o existentiale vacuum; os pais laissez-faire; o loser evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da convivialidade. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Conflito demanda 

recomposição. 

Coloquiologia. Eis duas expressões populares denotando divergência de manifestação 

em períodos distintos: o na minha época; o jeito jovem. 

Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Condenamos por ignorantes as gerações 

pretéritas, e a mesma sentença nos espera nas gerações futuras (Mariano José Pereira da Fonseca, 

Marquês de Maricá, 1773–1848). 

Filosofia: o Hedonismo; o Secularismo; o Automatismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do convívio intergeracional; os entropopensenes;  

a entropopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os xenopensenes; a xenopenseni-

dade; o choque holopensênico; a pensenidade da divergência. 

 

Fatologia: o conflito de gerações; as relações intergeracionais divergentes; a violência 

intergeracional; a geração mais nova sendo o barômetro de novas tendências; o nível de pacifici-

dade e / ou conflitividade; o conflito das responsabilidades; o excesso de julgamento; o limite da 

irreverência sem o excesso da ironia; a natureza questionadora e crítica dos jovens; o desafio aos 

limites de instituições tradicionais (família-escola); as hierarquias; os aspectos positivos e negati-

vos de determinada geração; a complementariedade dos opostos; os valores considerados adequa-

dos; os diferentes valores morais; a falta de valorização das conquistas passadas; a expectativa na 

renovação; a melhoria do planeta Terra com as renovações conscienciais; a Era da Fartura;  

a contemporaneidade; a adaptação às novas tecnologias; a aceleração tecnológica encurtando ge-

rações; a influência horizontal, maior; a influência vertical, menor; a modelagem comportamen-

tal; a ansiedade sintomática; a psicossomaticidade e habilidades juvenis; o campo de coexistência; 
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a evitação do distanciamento; o afastamento natural na adolescência; a testagem da independência 

e da autonomia; o ato de passar a pensar por si; o afastamento da homogeneização; a fase de ex-

periências novas; as experiências diferentes dos predecessores; o compartilhamento de experiên-

cias; a crise existencial; a questão da liberdade; a linha tênue da confiança; a reação desmedida;  

a recomendação única; os contatos interpessoais; a comunicação intergrupal; a tardia emancipa-

ção juvenil; o critério de autonomia; o fato de não querer para si o advento dos pais; a reação ante 

a frustração mínima; o processo de amadurecimento; as contradições da época; a capacidade de 

compreensão; o alinhamento pais-filhos pela amizade; os nascidos de casamentos diferentes; as 

principais características e os desafios trazidos pela geração atual para os adultos; a autoridade 

paterna severa; a fidelidade matrimonial; o respeito às convenções; a falta de autesforço; a cons-

trução da identidade; a cobrança de explicação; as broncas; a relação familiar hierárquica; o ambi-

ente profissional sendo instrumento de aproximação das gerações; as diferenças de perfil e visão 

qual ativos nas organizações; o estilo de trabalho; a incompatibilidade de interpretações dos fatos; 

os desestímulos desencadeados pelas expectativas comportamentais não atendidas; as tendências 

organizacionais e comportamentais; o ser diligente no trabalho; a falta de propósito nas empresas; 

a vida profissional; a afetação de determinada geração por outra; a transmissão de conhecimento 

intergeracional; a resolução produtiva dos conflitos; as relações difíceis; o entendimento do mo-

mento; a naturalidade nas relações; o aproveitamento de distintas visões; os pontos em comum;  

a dinâmica entre gerações; a inteligência evolutiva (IE) estreitando as diferenças intergeracionais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático descablando cone-

xões extrafísicas patológicas; a discriminação das ECs grupais; os bloqueios energéticos corticais; 

a interprisão grupocármica; o paradiagnóstico; a estética holossomática das diferentes gerações;  

a recuperação de cons magnos na adolescência; o paravínculo; a pararrealidade; os Cursos Inter-

missivos (CI) integrando as diferentes gerações. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Mesologia-Intergeraciologia-Sociologia; o sinergismo 

idade-maturidade; o sinergismo geração anterior–geração posterior. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; a manutenção do princípio 

do respeito mútuo. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC) alinhando conduta de consciências 

de diferentes gerações. 

Teoriologia: a teoria das relações humanas; a teoria do curso grupocármico. 

Tecnologia: a técnica da horizontalidade; a técnica de identificação dos trafores-trafa-

res-trafais grupais; a técnica do binômio admiração-discordância. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico oportunizando o autexemplarismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito dos meios de comunicação contraditórios; o efeito alienante da cul-

tura autoritária. 

Neossinapsologia: a reformulação das retrossinapses patologicamente formatadas;  

a flexibilização neossináptica quanto à holoconvivialidade prolífica; as neossinapses advindas da 

ampliação do entendimento de si mesmo; as neossinapses fraternas, cosmoéticas e universalistas. 

Ciclologia: o ciclo recentidade-obsolescência; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP);  

o ciclo evolutivo; o ciclo dos autesforços poupar-enfraquecer. 

Enumerologia: as animosidades intergeracionais; as contestações intercadentes; as que-

relas intergrupais; as inconformidades intercorrentes; as reatividades intersubjetivas; as opiniões 

interjacentes; as recomposições interassistenciais. 

Binomiologia: o binômio fato-reação; o binômio diálogo-compreensão; o binômio pa-

ternidade-amizade; o binômio representatividade-responsabilidade. 

Interaciologia: a interação obediência-benefício; a interação maxiproéxica reciclantes- 

-inversores. 
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Crescendologia: o crescendo das gerações primeira-segunda-terceira; o crescendo dos 

entendimentos. 

Trinomiologia: o trinômio formação-trabalho-estabilidade; o trinômio valores-dogmas- 

-experiências; o trinômio família-escola-trabalho. 

Polinomiologia: o polinômio das gerações corrente-próxima-oposta-vigente. 

Antagonismologia: o antagonismo geração antiga / geração nova; o antagonismo con-

vergência / divergência; o antagonismo processo retrógrado / movimento arrojado; o antagonis-

mo chantagem / educação. 

Paradoxologia: o paradoxo de haver geração perdida. 

Politicologia: a pacienciocracia; a automatocracia; a assertivocracia; a conscienciocra-

cia; a determinocracia; a heuristicocracia; a integraciocracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da interdependência conscien-

cial; a lei da sobrevivência intrafísica. 

Filiologia: a conflitofilia; a integraciofilia; a recexofilia; a abertismofilia; a administrofi-

lia; a grupoconviviofilia; a neoconstructofilia. 

Fobiologia: a conflitofobia; a hipengiofobia; a ergasiofobia; a ponofobia; a efebofobia;  

a gerascofobia; a genealofobia. 

Sindromologia: a síndrome de ectopia afetiva (SEA) esboçando o conflito de gerações; 

a síndrome do canguru. 

Maniologia: a egomania; a palcomania; a megalomania; a riscomania; a toxicomania;  

a murismomania; as manias conflitivas. 

Holotecologia: a infantoteca; a invexoteca; a prioroteca; a convivioteca; a gregarioteca; 

a fatoteca; a culturoteca; a politicoteca; a mesmexoteca; a recexoteca; a sociologicoteca. 

Interdisciplinologia: a Intergeraciologia; a Conflitologia; a Desviologia; a Patopenseno-

logia; a Vinculologia; a Psicossomatologia; a Experimentologia; a Caracterologia; a Etologia;  

a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a turma; a gang; os adultecentes; o adolescente personagem; a pessoa parti-

dária; a personalidade coletiva; a consciência catalisadora. 

 

Masculinologia: o bisavô; o avô; o pai; o filho; o neto; o bisneto; o tataraneto; o descen-

dente; o amaurótico; o narcisista; o aluno; o professor; o colega de trabalho; o nativo digital;  

o prematuro; o ativista; o geronte; o jurássico; os epicentros de cada geração. 

 

Femininologia: a bisavó; a avó; a mãe; a filha; a neta; a bisneta; a tataraneta; a descen-

dente; a amaurótica; a narcisista; a aluna; a professora; a colega de trabalho; a nativa digital;  

a prematura; a ativista; a geronte; a jurássica; as epicentros de cada geração. 

 

Hominologia: o Homo sapiens generatus; o Homo sapiens conflictator; o Homo sapiens 

confutator; o Homo sapiens jovialis; o Homo sapiens conviventialis; o Homo sapiens professio-

nalis; o Homo sapiens genopensenologus; o Homo sapiens neossinapticus; o Homo sapiens neo-

modelus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conflito de gerações estagnador = o desentendimento entre conscins de 

períodos ressomáticos distintos capaz de agravar as relações interconscienciais; conflito de gera-

ções renovador = a contestação ou divergência de opiniões entre conscins de períodos ressomáti-

cos distintos favorecendo novas reflexões e mudanças holopensênicas interconscienciais. 
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Culturologia: a cultura da grupalidade; a cultura do questionamento imprimindo catáli-

se à evolutividade grupal. 

 

Balisamento. Ante a Intergeraciologia, os grupos etários são formados, no fator tempo,  

a cada 15 a 25 anos. Assim, o ciclo da vida humana é composto da transição de 4 fases, através 

do polinômio dependência-atividade-liderança-custódia, listadas em ordem cronológica: 

1.  Infância (0–15 anos): o crescimento; a aprendizagem; a aquisição de valores. 

2.  Adultidade (16–40 anos): o trabalho; a constituição familiar; a afiliação grupal. 

3.  Meia-idade (41–65 anos): a maturidade; o ensino; a gestão organizacional. 

4.  Idade sênior (66–dessoma): a supervisão; o aconselhamento; o legado geracional. 

 

Período. Atinente à Cronometrologia, o ritmo de cada geração pode ser estimado pelo 

tempo médio necessário para o ciclo vigente da vida humana ser substituído por outro. Antiga-

mente, o período médio de 1 ciclo de geração era de 22 anos, com o passar do tempo foi para 10 

anos em consequência dos avanços tecnológicos e conscienciais. Atualmente (Ano-base: 2017), 

fala-se haver nova geração a cada 5 anos em decorrência das mudanças do Zeitgeist e aceleração 

tecnológica. 

 

Intrafisicologia. Sob o enfoque da Historiologia, a partir do Século XX, os conjuntos de 

manifestações podem ser demarcados sociologicamente, por exemplo, em 6 gerações, ilustrando 

alguns vetores, ao qual deram sentido ao próprio momento histórico, caracterizadas pelo compor-

tamento e aspirações de cada época, em ordem cronológica: 

1.  Tradicional (1920–1945): a adaptação a atividades rotineiras; o gosto pelas regras  

e burocracias; o respeito à hierarquia; o dever antes do prazer; a dificuldade em acompanhar as 

novas tecnologias; a autoridade paterna forte; a fidelidade matrimonial. 

2.  Baby Boomer (1946–1964): os nascidos no pós-guerra; a disciplina; o compromisso; 

o otimismo; a priorização do trabalho; a valorização da ascensão profissional; a necessidade de 

reconhecimento pela autexperiência; a contestação; o neofobismo. 

3.  Geração X (1965–1979): o testemunho de grandes mudanças sociais; a autocentra-

gem; a independência; a orientação às ações e resultados; o comprometimento com os objetivos;  

a resistência à inovação; o sentimento de ameaça pelas gerações mais novas. 

4.  Geração Y (1980–1995): a intimidade tecnológica; a necessidade de reconhecimento; 

a busca de crescimento profissional rápido; a busca de novas experiências; a polivalência; o re-

chaço a autoritarismos; o fazer à própria maneira; a priorização da carreira à vida afetiva. 

5.  Geração Z (1996–2010): a sofisticação tecnológica; o desapego às raízes; a aceitação 

das diferenças e minorias; o imediatismo; a autexposição via rede social; a criticidade; a conecti-

vidade; os nativos digitais; a tendência ao hiperconsumismo. 

6.  Geração Alpha (2011–): a ansiedade sintomática; a inteligência pujante; a interativi-

dade tecnológica desde o nascimento; a polivalência; a precocidade; o uso do celular; as crianças 

interligadas; a preocupação ambiental. 

 

Divergências. Na área da Conflitologia, grupos de diversas idades têm se visto diante de 

impasses, entre gerações passadas e recentes, quanto a questões de convivialidade-responsabilida-

de. E a fase intrafísica primária pessoal (infância e adultidade) torna-se o epicentro, tanto positiva 

como patologicamente, da distinção de valores, discrepância de interesses, divergência de opini-

ões, diferença de visão, discordância de abordagens, disparidade em saberes e diversidade com-

portamental. 

Atrito. Sob o prisma da Confutaciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 11 cate-

gorias de manifestações conflitivas, potencialmente nocivas ou patológicas, podendo desencadear 

reflexões e reperspectivações, a serem observadas pela conscin, quando lúcida, nas relações inter-

grupais, listadas em ordem alfabética: 

01. Deambulação. 

02. Deperecimento. 
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03. Desacordo. 

04. Desajuste. 

05. Desarmonia. 

06. Desavença. 

07. Desconcerto. 

08. Desentendimento. 

09. Dilapidação. 

10. Discussão. 

11. Dissensão. 

 

Valor. Considerando a Intraconscienciologia, a base da maioria dos conflitos de geração 

está na divergência de valores. Enquanto as gerações passadas tendem à acomodação nas próprias 

manifestações, a nova geração apresenta valores e aspirações diferentes, por vezes antagônicos 

em relação às primeiras. 

 

Ambiente. A partir da Proxemicologia, os conflitos de gerações são mais perceptíveis no 

espaço familiar e no local de trabalho. Devido à proximidade e ao prolongamento do período de 

contato entre gerações. 

 

Causação. No campo da Conviviologia, eis 10 fatos comuns desencadeadores de confli-

tos, pelos pais, em relação aos filhos na fase da infância, listados em ordem funcional: 

01.  Evolução. Não entender a fase etária dos filhos. 

02.  Presunção. Minimizar as descobertas dos filhos. 

03.  Monitoração. Não saber como controlar os filhos. 

04.  Intimação. Exagerar nas cobranças. 

05.  Liberação. Não saber dar liberdade. 

06.  Suspeição. Demonstrar falta de confiança. 

07.  Reação. Desesperar-se nas crises e dificuldades dos filhos. 

08.  Compressão. Constranger os filhos diante de outras pessoas. 

09.  Superestimação. Hiperdimensionamento do filho em relação aos colegas. 

10.  Manipulação. Fazer chantagens para obter determinada conduta. 

 

Suscitação. No contexto da Ocupaciologia, eis 10 fatos comuns desencadeadores de 

conflitos entre colaboradores, em ambiente de trabalho, listados em ordem alfabética: 

01.  Comunicação. O estilo de se comunicar conflitante. 

02.  Consideração. O desrespeito com pessoas. 

03.  Experienciação. O choque de experiências. 

04.  Focalização. O foco profissional desacertado. 

05.  Hierarquização. O tratamento vertical versus horizontal. 

06.  Precipitação. A irreflexão-afobação desperdiçando esforços. 

07.  Insurreição. O sublevar-se aos desmandos estabelecidos. 

08.  Modificação. O receio e a resistência a mudanças. 

09.  Relação. Os problemas de convivialidade. 

10.  Volição. A boa vontade entre colegas diminuta. 

 

Encaminhamento. Através da Procedimentologia, no âmbito profissional, a estratégia 

de resolução de conflitos nas empresas pode se dar pela interação performance-colaboração- 

-compromisso. E de maneira geral, o estudo acertado da consciência pode ajudar a eliminar o gap 

do conflito entre as gerações humanas pela díade intercompreensão-interação, abrindo caminhos 

para o entrelaçamento equilibrado entre mudanças produzidas e estabilidade mantida, por gera-

ções. 
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Invéxis. A inversão existencial é a técnica proposta pela Conscienciologia, através da 

qual o jovem tende a adquirir maturidade mais cedo e com isso gerar conflitos a maior, em prol 

da evolução consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o conflito de gerações, indicados para a expansão das 

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

01.  Adaptaciofilia:  Adaptaciologia;  Homeostático. 

02.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

05.  Convívio  interassistencial  geronte-jovem:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Esbanjamento  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

08.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Gestão  de  conflitos:  Paradireitologia;  Homeostático. 

10.  Holopensene  automimético:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

11.  Interrelação  pai-filho:  Grupocarmologia;  Neutro. 

12.  Inventário  genealógico:  Grupocarmologia;  Neutro. 

13.  Invexogeração:  Invexologia;  Homeostático. 

14.  Pacipensene:  Paciologia;  Homeostático. 

15.  Paradoxo  amizade-debate:  Paradoxologia;  Homeostático. 

 

O  CONFLITO  DE  GERAÇÕES  EXPÕE  A  DISTINÇÃO  DA  IN-
TRACONSCIENCIALIDADE  DE  GRUPO  DE  PESSOAS  AFINS,  
IMPULSIONANDO  RESOLUBILIDADE  E  TRANSFORMAÇÃO  

NO  MUNDO,  TRAZENDO  RENOVAÇÃO  E  COEVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, valoriza a geração a qual pertence? Consegue 

qualificar o próprio nível de relação com a geração mais recente ou com a mais erada? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Barella, José Eduardo; Nova Geração é mais Independente; Entrevista: Sun Yunxiao (Sociólogo chinês);  
O Estado de S. Paulo, SP; Jornal; Diário; Ano 128; N. 41.641; Caderno: Internacional; Seção: China; 1 microbiografia; 

São Paulo; SP; 21.10.07; página A27. 

2.  Carranca, Adriana; Diminui a Diferença entre Gerações; Reportagem; O Estado de São Paulo, SP; 
Jornal; Diário; Ano 130; N. 42.243; Caderno: Vida; Seção: Sociedade; 1 fichário; 3 fotos; 6 gráfs.; São Paulo, SP; 

14.06.09; primeira página (chamada) e A21. 

3.  Schelp, Diogo; A Ditadura dos Jovens; Entrevista: Frank Schirrmacher (Filósofo alemão); Veja; Revista; 

Semanário; Ed. 1.867; Ano 37; N. 33; 1 foto; São Paulo, SP; 18.08.04; páginas 11, 14 e 15. 

4.  Vasconcellos, Gilberto Felisberto; Jovens eram Frutos da “Cultura Autoritária”; Artigo; Folha de São 

Paulo; Jornal; Diário; Ano 84; N. 27.513; Caderno: Ilustrada; Seção: A Geração AI-5 & Maio de 68; 1 ref.; São Paulo; 
SP; 31.07.04; página E7. 

 

G. B. C. 
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C O N F L I T O    S O C I A L  
( S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conflito social é a altercação ou desentendimento entre conscins, homens 

e / ou mulheres, em razão de competição, confronto ou discordância de comunicação, de dimen-

são, de interesse, de manifestação e de valoração indicando falha ou ruptura na organização gru-

pal ou coletiva vigente. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra conflito deriva do idioma Latim, conflitus, “choque; embate; en-

contro; combate; luta; peleja”, ligado ao verbo confligere, “combater; lutar; pelejar; confrontar; 

opor; comparar; bater com alguma coisa contra outra”. Surgiu no Século XVI. O vocábulo social 

procede do mesmo idioma Latim, socialis, “relativo aos aliados; de aliado; feito para sociedade; 

social; sociável; nupcial; conjugal”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Conflito de coletividades. 2.  Desentendimento sociogrupal. 3.  Atri-

to de grupopensenes. 

Neologia. As duas expressões compostas conflito social mínimo e conflito social máximo 

são neologismos técnicos da Sociologia. 

Antonimologia: 1.  Conflito de gerações. 2.  Conflito familiar. 3.  Atrito de autopen-

senes.  

Estrangeirismologia: a voz mais ponderantur; a condição sine qua non democrática;  

o mastermind; o continuum do conflito; o stress social; o nonsense regressivo; a closed mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Harmoniologia Social. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Conflito: oportu-

nidade bilateral. 

Coloquiologia. Eis expressão coloquial sintetizando o encontro organizado de centenas 

de pessoas em local comum podendo atrair também outrem com intenção de causar tumulto: o ro-

lezinho.  

Filosofia: o Anarquismo; o Belicismo; o Partidarismo; o Antidogmatismo; o Bairrismo; 

o Conservadorismo; o Behaviorismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal destoante; o holopensene assediado; os toxicopen-

senes; a toxicopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os conviviopensenes;  

a conviviopensenidade; os ortopensenes; a carência da ortopensenidade; a pensenidade social;  

a pensenidade renovadora. 

 

Fatologia: o conflito social; a causa do conflito entre grupos; a expectativa de ganho 

com o conflito; o fator sustentador do conflito intergrupal; o surgimento, a persistência e a resolu-

ção do conflito; o conflito aberto entre os grupos; a escalada do conflito; a agressão humana; as 

relações entre grupos hostis; a manifestação patológica de integrantes acarretando estereótipos 

aos grupos; a capacidade de afetar a estrutura grupal alheia; o determinante na imagem do grupo; 

o autoconceito grupal; o rompimento das leis e normas; a crise de hábitos e costumes; a disparida-

de moral; a crença a respeito do mundo; o dogmatismo ideológico; a provocação direta; o impacto 

da informação; a influência recíproca; o uso das expressões humanas na manipulação de massas: 

motivação, desejo, carência, necessidade, ambição, apetite, amor, ódio e medo; o grupo regulando 

o comportamento individual; o ajuste do comportamento pessoal ao do grupo; o conformismo 

produzindo segurança e estabilidade; a influência do grupo pela socialização; a moldagem; a tra-

dução de apetites; as diferenças de personalidade no comportamento social; o comportamento hu-
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mano no contexto social; o comportamento em situação de emergência; as condutas antissociais 

propiciadas quando as pessoas não podem ser identificadas; a previsão e controle possíveis do 

comportamento; a homogeneidade do grupo; a coesão grupal; a conduta das multidões; a excita-

ção coletiva; a tendência à delinquência; os diversos graus de passividade ou atividade (expectan-

te, atenta, manifestante, atuante); a reciprocidade de vontades simultâneas; o impacto do indiví-

duo nos processos e produtos do grupo; a coalisão de minoria; os estímulos sociais; o enfrenta-

mento de situações sociais; os pares quais agentes de socialização; as correntes de opinão;  

a fecundidade da opinião; o contágio sem contato; a adesão de grande número de semelhantes;  

o poder do número; o poder da informação; a legitimação; a coerção; a referência; a recompensa; 

o ato de vencer ou sobreviver ao conflito; a consciência da parcialidade; a natureza do altruísmo; 

a unificação no espaço e diversificação no tempo; a possibilidade do resultado ganha-ganha; as 

atividades dos líderes de grupo nas condições de conflito e nos processos de paz; a virtude da 

pacificação. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a condição 

da heterassedialidade; os guias amauróticos extrafísicos; as ondas extrafísicas; a autointoxicação 

energética; a ausência de desassim; a predisposição aos acidentes de percurso parapsíquico; a in-

citação à hostilidade dos assediadores extrafísicos; o pararrastão; as autoparapercepções homeos-

táticas; o entendimento do processo multidimensional pró-acertos grupocármicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo extrafisicalidade-intrafisicalidade. 

Principiologia: o princípio das interprisões grupocármicas; o princípio de não poster-

gação do melhor evolutivamente. 

Codigologia: os códigos grupais de conduta subvertendo os valores pessoais; a vivência 

do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do reforço (agradabilidade-desagradabilidade); a teoria da troca 

social (ônus-bônus); a teoria cognitiva determinando o comportamento social. 

Tecnologia: a técnica de confrontar conceitos opostos; as técnicas da mediação de con-

flitos; a técnica da recin; a técnica da recéxis. 

Voluntariologia: os voluntários da paz atuando na resolução de conflitos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório 

conscienciológico Pacificarium. 

Efeitologia: o efeito acumulativo da belicopensenidade (parapatologias). 

Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pela intercompreensão; as neossinapses 

desencadeadas pelos estudos avançados da Paradireitologia. 

Ciclologia: o ciclo vicioso revanchismo-vingança. 

Enumerologia: o acesso; o acometimento; a agressão; o assalto; o atentado; a invectiva; 

a repressão. 

Binomiologia: o binômio dos ideais reforma-utopia; o binômio dos graus cooperação- 

-competição; o binômio ato equivocado–ato público; o binômio motivo conflitante–reação in-

compatível. 

Interaciologia: a interação opinião-massa. 

Crescendologia: o crescendo da revolta; o crescendo dos conflitos intrassocial-inter-

grupal-transnacional.  

Trinomiologia: o trinômio opinião-imitação-persuasão; o trinômio experiência-situa-

ção-atitude; o trinômio ação-julgamento-percepção. 

Polinomiologia: o polinômio dos sentimentos interpessoais gostar-detestar-amar-odiar; 

o polinômio dos grupos família-trabalho-amigos-organizações; o polinômio aglomeração-aban-

dalhação-multidão-espinafração. 

Antagonismologia: o antagonismo autoridade moral / autoridade imposta; o antagonis-

mo endogrupos / exogrupos. 
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Paradoxologia: o paradoxo de o conflito fazer parte da evolução. 

Politicologia: a subcerebrocracia; a efebocracia aceitante; a manipulocracia tergiver-

sante; a criticocracia; a ideocracia suscitante; a conscienciocracia; a desviocracia resultante. 

Legislogia: a lei do retorno; a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Filiologia: a ideofilia; a taquifilia; a impactofilia; a traumatofilia; a polemicofilia; a psi-

copatofilia; a patopensenofilia. 

Fobiologia: as fobias sociais. 

Sindromologia: a síndrome de ansiosismo; a síndrome de vitimização. 

Maniologia: a mania de querer ter razão. 

Mitologia: o mito de as transformações sociais advirem somente pelo conflito. 

Holotecologia: a conflitoteca; a socioteca; a psicossomatoteca; a comunicoteca; a expe-

rimentoteca; a elencoteca; a paradireitoteca; a pacificoteca. 

Interdisciplinologia: a Sociologia; a Psicossociologia; a Vivenciologia; a Assediologia; 

a Neologia; a Comunicologia; a Perfilologia; a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Contrapon-

tologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a massa humana impensante; os agrupamentos humanos; a multidão dis-

persa; o público apaixonado; os pares; a personalidade periférica; a conscin jovem; a consciência-

-títere; a conscin bucha de canhão; a consciência social. 

 

Masculinologia: o dogmático; o revolucionário; o passageiro da multidão; o manifes-

tante favorável; o rebelado; o parapsicótico pós-dessomático. 

 

Femininologia: a dogmática; a revolucionária; a passageira da multidão; a manifestante 

favorável; a rebelada; a parapsicótica pós-dessomática. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conflictator; o Homo sapiens ideologicus; o Homo sapi-

ens idolatricus; o Homo sapiens ignorans; o Homo sapiens egocentrofugator; o Homo sapiens 

sociopathicus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conflito social mínimo = o confronto entre grupos sociais promovendo 

desgastes nas relações pelo manifesto; conflito social máximo = o confronto entre grupos sociais 

promovendo estigmas nas relações pela violência. 

 

Culturologia: a cultura da subjugação. 

 

Estágios. Consoante a Intrafisicologia, eis 4 macroetapas expondo a vitalidade das con-

tendas, dispostas em ordem funcional, para a expansão da compreensão do comportamento dos 

conflitos sociais: 

1.  Desenvolvimento. Pela Etiologia, os interesses opostos impedem a realização simul-

tânea dos objetivos conjuntos, provocando atrito e intolerâncias. A identificação entre os afins, 

acompanhada de atitudes etnocêntricas, pode criar a discriminação entre os grupos, favorecendo  

o desentendimento.  

2.  Extensão. Com base na Persistenciologia, alguns conflitos podem se dissipar, en-

quanto outros se prolongam no tempo. A persistência na desarmonia, também, pode ser pela per-

cepção destoante de determinado grupo em relação a outro, causada por má interpretação, pro-

duzindo compreensão equivocada das caraterísticas e intenções grupais. O agravamento do con-

flito gerará expansão das questões e do número de participantes.  
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3.  Impacto. Dentro da Estruturologia, o conflito intergrupal muda a estrutura interna 

dos grupos. Há o aumento do nível de coesão e comprometido no endogrupo face às adversidades 

comuns. Linearmente, o conflito vai produzir rivalidade pela liderança entre os integrantes do 

grupo. Essa rivalidade pode gerar liderança mais militante, e mudança na estrutura normativa do 

grupo. 

4.  Solução. Sob o prisma da Convergenciologia, primeiramente, a solução pode vir por 

meio da introdução de objetivos superordenados, comuns, no conflito. São objetivos, somente, 

atingidos por meio de esforços conjuntos entre lados oponentes.  

 

Terapeuticologia. Segundo a Pacifismologia, o exercício dos pilares da democracia (li-

berdade, dignidade e igualdade) são capazes de transmutar situação hostil em colaborativa, diri-

mindo o vigor dos conflitos. Intercompreensão: curso pacífico. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

01.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Ansiedade  social:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Articulação  social:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Condicionamento  cultural:  Sociologia;  Neutro. 

05.  Conflituosidade:  Conflitologia;  Nosográfico. 

06.  Crescendo  pacifismo-Paciologia:  Paciologia;  Homeostático. 

07.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

08.  Diferenças  culturais:  Etologia;  Neutro. 

09.  Distopia  social:  Sociologia;  Nosográfico.  

10.  Interesse  coletivo:  Paradireitologia;  Homeostático. 

11.  Linguagem  dogmática:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

12.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

13.  Pararrastão:  Parassociologia;  Nosográfico.  

14.  Princípio  da  equanimidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

  

HAJA  VISTA  NO  DIREITO  A  LIVRE  MANIFESTAÇÃO,  IM-
PORTA  RATIFICAR  SEREM  O  RESPEITO  E  A  DEFERÊNCIA  

PILARES  MATUROLÓGICOS  NO  CONVÍVIO  E,  SOBRETUDO,  
PARA  A  RESOLUÇÃO  SADIA  DOS  CONFLITOS  SOCIAIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem simpatia por algum tipo de conflito social? 

Qual o nível da conflituosidade pessoal admitida por você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Araújo, Vera; & Werneck, Antônio; Direitos Conflitantes; Reportagem; O Globo; Jornal; Diário; Ano 

LXXXIX; N. 29.229; Caderno: Rio; Seção: Protesto Congestionado; 2 E-mails; 1 entrevista (Roberto Kant de Lima);  
2 fotos; Rio de Janeiro; RJ; 16.08.13; primeira página (manchete) e 12. 

2.  Borges, Dain; Sementes da Massificação; Artigo; Folha de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 78; N. 25.518; 

Caderno: Jornal de Resenhas (Discurso Editorial USP/UNESP); Seção: Especial; 1 ilus.; 1 ref.; São Paulo; 13.02.99; 
página 2. 
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3.  Brown, J. A. C.; Técnicas de Persuasão: Da Propaganda à Lavagem Cerebral (Techiniques of Persua-

sion: From Propaganda to Brainwashing); pref. C. A. Mace; trad. Octavio Alves Velho; 302 p.; 12 caps.; 3 enus.; 51 

refs.; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar Editores; Rio de Janeiro, RJ; 1965; página 45. 
4.  Brown, Lester R.; Quando o Nilo Secar (Evitar Conflito por Água Requer Metas transnacionais); Artigo;  

O Estado de S. Paulo; Jornal; Diário; Ano 132; N. 42.964; Caderno: Internacional; Seção: Visão Global; 1 microbiogra-

fia; São Paulo; 05.06.11; página A26. 
5.  DeLamater, John D.; Michener, H. Andrew; & Myers, Daniel J.; Psicologia Social (Social Psychology); 

revisor André Roberto Ribeiro Torres; trad. Eliane Fittipaldi; & Suely Sonoe Murai Cuccio; XVI + 762 p.; 19 caps.; 3 cro-

nologias; 10 diagramas; 25 enus.; 9 esquemas; 28 fichários; 12 fluxogramas; 1 foto; 20 gráfs.; 25 ilus.; 2 organogramas; 
19 questionários; 31 tabs.; 4 testes; glos. 361 termos; 10 notas; 4.611 refs.; alf.; ono.; 26 x 18 x 3,5 cm; br.; Pioneira 

Thomson Learning; São Paulo; 2005; páginas 457 a 482. 

6.  Diário Catarinense; Redação; Bloqueio de Rota causa Conflito; Artigo; Ano 26; N. 9.395; Caderno: 
Mundo; Seção: Tensão no Golfo; 1 E-mail; 1 mapa; Florianópolis, SC; 09.01.12; página 16. 

7.  Gonçalves, Anderson; Um Conflito de Proporções incertas; Reportagem; Gazeta do Povo; Jornal; Diário; 
Ano 95; N. 30.455; Caderno: Mundo; Seção: Península Coreana; 1 cronologia; 1 entrevista (Heni Ozi Cukier); 2 fotos; 

Curitiba, PR; 07.04.13, primeira página (chamada) e 21. 

8.  Salvador, Alexandre; & Vilicic, Filipe; A Ciência das Multidões; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; 
Ed. 2.307; Ano 46; N. 6; Seção: Especial; 1 foto; 4 ilus.; São Paulo; 06.02.13; página 76 e 77. 

9.  Zero Hora; Redação; Febre de Conflitos eleva Temperatura política; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 40; 

N. 13.852; Seção: Especial; 1 foto; Porto Alegre, RS; 25.07.03; página 4. 

 

G. B. C. 
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C O N F L I T U O S I D A D E  
( C O N F L I T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conflituosidade é o estado ou característica da condição de contestação 

recíproca, encerrando conflito, enfrentamentos, discussões, debates, opiniões divergentes, rela-

ções tumultuosas, gerações humanas diferentes e fricções de cabeças com a profunda falta de en-

tendimento entre duas ou mais partes. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo conflito deriva do idioma Latim, conflitus, “choque; embate; en-

contro; combate; luta; peleja”, ligado ao verbo confligere, “combater; lutar; pelejar; confrontar; 

opor; comparar; bater com alguma coisa contra outra”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 01.  Conflitividade; conflito. 02.  Debate conflituoso; desacordo; desin-

teligência; discordância; discussão. 03.  Beligerância. 04.  Contestação recíproca. 05.  Colisão de 

direitos. 06.  Confrontação; desentendimento; polarização. 07.  Briga; choque; embate; encrenca; 

hostilidade; rebelião. 08.  Demanda; litígio; pleito. 09.  Estado intrapsíquico conflitivo. 10.  Anta-

gonismo; competição; Conflitologia; omniconflituosidade. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 18 cognatos derivados do vocábulo conflito: an-

ticonflitante; anticonflitismo; anticonflito; autoconflitividade; conflitante; conflitar; conflitismo; 

conflitiva; conflitividade; conflitivo; Conflitologia; conflitopatia; conflitualidade; conflituosa; 

conflituosidade; conflituoso; heteroconflitividade; omniconflituosidade. 

Neologia. As duas expressões compostas conflituosidade atenuante e conflituosidade 

agravante são neologismos técnicos da Conflitologia. 

Antonimologia: 01.  Anticonflituosidade. 02.  Anticonflitividade. 03.  Anticonflito.  

04.  Anticonflitismo. 05.  Pacificação.  06.  Acordança; concordância; harmonização; pacificação. 

07.  Afinidade; entendimento; pacto. 08.  Conciliação; consenso. 09.  Catálise grupal; catarse gru-

pal; recéxis grupal; trabalho em equipe. 10.  Estabelecer as pazes; Harmoniologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos sentimentos elevados da megafraternidade. 

Megapensenologia. Eis, por exemplo, 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: 

– Inexistem conflituosidades insanáveis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal bélico; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; 

os patopensenes; a patopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os  intrusopense-

nes; a intrusopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; o holopensene assediado. 

 

Fatologia: a conflituosidade; a conflitualidade; o conflitismo; os conflitos íntimos; a con-

flitopatia; a autoconflitividade; o conflito intrapsíquico; o conflito aproximação-aproximação;  

o conflito evitação-evitação; o conflito aproximação-evitação; a heteroconflitividade; os conflitos 

interpessoais; os motivos conflitantes; os conflitos de interesses; os egos inflados; o papel da me-

diação de conflitos; os indicadores da conflituosidade; o diagnóstico da conflituosidade; o grau da 

conflituosidade; a forma da conflituosidade; a essência da conflituosidade; a Cronologia da con-

flituosidade; o desacordo; a discordância; a colisão de interesses; o choque interpessoal; o embate 

de consciências; o litígio; o pleito; a competição; a hostilidade; o enfrentamento social; as dis-

cussões; os debates; as altercações; as arrelias; as arruaças; a baderna; o bafafá; o balaio-de-gatos; 

o angu-de-caroço; a escaramuça; a refrega; as fricções de cabeças; o contencioso; a ação judicial; 

a demanda jurídica; os antagonismos intragrupais; a contraposição; a confrontação; a relação 

frustração-agressão; as idiossincrasias pessoais; a beligerância; o beligerantismo; as rixas; as rus-

gas; as querelas; as encrencas; os barracos; as brigalhadas; os bate-bocas; os duelos verbais; as 
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desavenças; as farofas-no-ventilador; o entrevero do período; o bater-de-frente; o chutar-o-balde; 

a antifraternidade; o incesto; os estilos incompossíveis; o sem-sentido da própria vida desorienta-

da; o ciclo interminável de problemas; a solução não-violenta dos conflitos; a resolução da confli-

tuosidade; o livro Homo sapiens pacificus. 

 

Parafatologia: a Extrafisicologia; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; a incitação à hostilidade dos assediadores extrafísicos; as predisposições melexogê-

nicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico conflituosidade latente–conflituosidade mani-

festa. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio de “se 1 não quer, 2 não brigam”. 

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

(CGC). 

Tecnologia: as técnicas paradiplomáticas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paz. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos intoxicantes dos holopensenes pessoal e grupal nas conflituosi-

dades. 

Neossinapsologia: a ausência das neossinapses sobre o pacifismo. 

Ciclologia: o ciclo dessoma-ressoma amenizando conflitos pelo esquecimento das retro-

vidas. 

Enumerologia: a conflagração; a agonística; a anomia; a antinomia; a aporia; a aleloma-

quia; o armagedon. O barril de pólvora; o beco sem saída; a corda bamba; a beira do abismo;  

a sinuca de bico; a cara no chão; o leito de Procusto. O acerto da escrita; a consulta ao travesseiro; 

o corte do nó górdio; o ato de descascar o abacaxi; a descoberta do x do problema; o ato de matar 

a charada; a tomada de resolução. 

Binomiologia: o binômio disfuncionalidade-conflituosidade; o binômio subcerebralida-

de-conflituosidade. 

Interaciologia: a interação nosológica má intenção–conflituosidade. 

Crescendologia: o crescendo conflituosidade intraconsciencial–conflituosidade inter-

consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio conflituosidade-competitividade-inassistência. 

Antagonismologia: o antagonismo conflituosidade / paz; o antagonismo relações con-

flituosas / relações harmoniosas; o antagonismo conflito / cooperação; o antagonismo interasse-

dialidade / interassistencialidade; o antagonismo bem-estar / malestar. 

Politicologia: a democracia vivida. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica. 

Fobiologia: a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da autovitimização; a síndrome da abstinência da Baras-

trosfera. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Conflitologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Anticosmoeticolo-

gia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Consciencioterapia; a Cosmoetico-

logia; a Harmoniologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a pessoa conflituosa; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin bara-

trosférica; a consréu; a consbel; a isca humana inconsciente; a dupla desafiador-desafiado;  

a conscin inconciliável. 
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o personagem Hamlet; o brasileiro Lampião;  

o indivíduo irascível; o rebelde sem causa; o pit-burro; o anticatalisador; o enrascado; o arranca- 

-tocos; o encrenqueiro; o encrenquinha; o barraqueiro; o beligerante; o escaramuceiro; o cabra-ma-

cho; o famanaz; o ferrabrás; o espanta-patrulhas; o mata-sete; o hooligan; o bravateador; o brava-

tão; o bochincheiro; o díscolo; o briguento; o brigalhão; o brigão; o valentão; o rixento; o dilemá-

tico; o ressentido; o conflitopata. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a rebelde sem causa; a anticatalisadora; a enras-

cada; a encrenqueira; a barraqueira; a beligerante; a ferrabrás; a espanta-patrulhas; a bravateadora; 

a bravatona; a bochincheira; a briguenta; a brigona; a valentona; a rixenta; a dilemática; a ressen-

tida; a conflitopata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conflictator; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo 

sapiens bellicosus; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens coercitor; o Homo sapiens auto-

corruptus; o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo sapiens acriticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conflituosidade atenuante = o enfrentamento inconsciente, indireto, ele-

mentar, simples, restrito, temporário da escaramuça localizada; conflituosidade agravante = o en-

frentamento consciente, direto, crescente, complexo, explícito, público, abrangente, extremo da 

guerra cronicificada. 

 

Culturologia: a cultura da competição; a cultura patológica do belicismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

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

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

01.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Assedin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

05.  Desafeição:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Desequilíbrio  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Inspiração  baratrosférica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

10.  Retardamento  mental  coletivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONFLITUOSIDADE  ENTRE  AS  CONSCIÊNCIAS  É  GE-
RADA  PELAS  DIVERSIFICAÇÕES  DAS  EXPERIÊNCIAS  

EVOLUTIVAS  PESSOAIS  E  GRUPAIS,  EXIGINDO,  POR 
ISSO,  IMENSA  SENSIBILIDADE  E  INTERCOMPREENSÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive predisposto à condição do pró-conflito ou 

do anticonflito? Sempre? 
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C O N F O R M Á T I C A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Conformática é a Ciência aplicada ao estudo da técnica do confor (con  

+ for) ou da interação do conteúdo, ideia, mérito, sentido, essência prioritária (99%) com a forma, 

apresentação, linguagem (1%), notadamente nos processos de comunicação e ação interconscien-

cial (comunicabilidade). 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo conteúdo deriva do idioma Latim, contenutus, de continere, “man-

ter unido, atado; manter no mesmo estado, conservar; reter; encerrar em si, conter”. Surgiu no 

Século XIII. A palavra forma vem igualmente do idioma Latim, forma, “aparência, semelhança; 

maneira, aspecto; imagem, estátua, desenho; beleza; molde, caixilho, moldura; moeda cunhada”. 

Apareceu também no Século XIII. O sufixo ático procede do mesmo idioma Latim, aticum, “rela-

tivo a; pertinente a; característico de”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência do confor. 2.  Ciência do conteúdo e da forma. 3.  Ciência 

do produto e da embalagem. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos (neologismos) derivados do vocábu-

lo Conformática: anticonfor; anticonformática; confor; conformaticista; maxiconfor; miniconfor. 

Neologia. Os 3 vocábulos Conformática, miniconfor e maxiconfor são neologismos téc-

nicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Anticonformática. 2.  Estudo do conteúdo isolado (Mentalsomatolo-

gia). 3.  Estudo da forma isolada (Filologia). 4.  Ciência da teática. 5.  Ciência da verbação. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à prioridade do megafoco da holomaturidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o megapensene pessoal do megafoco da evolução consciencial; os prioro-

pensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o confor; o conteúdo, 99%; a forma, 1%; a forma, o meio; o conteúdo, o fim; 

a anticonformática; o anticonfor; o predomínio da forma sobre o conteúdo (Literatura); a variável 

da Conscienciologia; a interfusão cognitiva; as limitações da forma; a coerência pessoal; a ambi-

valência; a verbação; a teática; a relação centro-contorno. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica da exaustividade comunicativa. 

Enumerologia: o antagonismo conteúdo / forma; o antagonismo ideia / linguagem;  

o antagonismo contextualidade / textualidade; o antagonismo essência / aparência; o antagonis-

mo profundidade / superficialidade; o antagonismo abstração / concretude; o antagonismo cos-

movisão / monovisão. 

Binomiologia: o binômio conteúdo-forma; o binômio significado-significante; o binô-

mio função-forma; o binômio acepção-palavra; o binômio sentido-vocábulo; o binômio subjetivi-

dade-objetividade; o binômio psiquismo-parapsiquismo. 

Interaciologia: a interação Filosofia-Filologia. 

Trinomiologia: o trinômio autodidático Conformática-Poliglotismo-Multidisciplinari-

dade. 
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Holotecologia: a lexicoteca. 

Interdisciplinologia: a Conformática; a Comunicologia; a Linguística; a Morfologia;  

a Filologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Cosmovisiologia; a Autodiscernimentolo-

gia; a Refutaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a equipe de redação. 

 

Masculinologia: o conformaticista; o comunicólogo; o redator; o revisor; o escritor;  

o jornalista; o digitador; o tradutor; o intérprete; o professor; o lexicógrafo; o intelectual; o neolo-

gista; o filólogo; o filósofo-filólogo. 

 

Femininologia: a conformaticista; a comunicóloga; a redatora; a revisora; a escritora;  

a jornalista; a digitadora; a tradutora; a intérprete; a professora; a lexicógrafa; a intelectual; a neo-

logista; a filóloga; a filósofa-filóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens philologus; o Homo sapiens communicologus; o Homo 

sapiens scriptor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo 

sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconfor = ! (sinal de exclamação); maxiconfor = Fogo! (Grito decisi-

vo em momento crítico). 

 

Coloquialismo. Conforme os princípios da Holomaturologia, no confor é sempre difícil 

afirmar quem é o maior gerador de incompletismo existencial: se a luz ofuscadora da linguagem 

vazia, sem conteúdo, ou o mesmo conteúdo vazio, sem Cosmoética. 

Simbologismo. No universo da Mentalsomatologia, a interpretação da letra é fácil. A in-

terpretação da ilustração é difícil. O entendimento do emprego da letra é fácil. O entendimento do 

simbologismo, representado pela letra, é difícil. Há formas muito mais complexas em relação ao 

conteúdo. 

 

Sutilezas. Na visão da Lexicologia, por exemplo, o vocábulo jamais às vezes raramente 

tem vez, mas nem por isso deve ser excluído dos dicionários, neste sentido eis 4 recomendações 

racionais: 

1.  Dirigir. Jamais dirija veículo quando estiver zangado. 

2.  Irritar-se. Jamais descarregue a própria irritação nos outros. 

3.  Pensar. Jamais pense em você sozinho. Há sempre consciexes ao derredor. 

4.  Revisar. Jamais faça revisão de texto quando estiver demasiado cansado. 

 

Problemas. Sob a análise da Experimentologia, o 1% da forma, em certos contextos,  

é muito mais problemático em relação aos 99% do conteúdo. O 1% da teoria, em certos contex-

tos, é muito mais problemático em relação aos 99% da vivência. O confor será sempre assunto de 

relevância para escritores, digitadores, tradutores e intérpretes entre si. 

Cacófato. Segundo a Conviviologia, quando o filósofo brasileiro, falando da teoria da 

linguagem, emprega, por escrito, no ano 2000, a expressão por conseguinte, confessa de público 

não entender de confor. É teoricão, portanto, pouco entende também de teática. 

 

Curiosologia. Sob a ótica da Parapedagogiologia, a curiosidade predispõe a penetração 

no conteúdo dos fenômenos a fim de desvendar os princípios presidindo as manifestações. A curi-

osidade apresenta duas categorias: 
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1.  Intrafísica: a partir do cérebro ou do soma (Somatologia). 

2.  Extrafísica: a partir do paracérebro ou do psicossoma (Psicossomatologia). 

 

Princípios. Mediante a Pensenologia, há 2 princípios interativos do confor: o conteúdo 

pode aperfeiçoar a forma; a forma pode aperfeiçoar o conteúdo. 

 

Cognição. Diante da Parassociologia, o confor basicamente pode ser classificado em 

duas categorias conforme a facilidade apresentada de cognição: 

1.  Implicitação: o de confor implícito, de menor facilidade de identificação, com predo-

mínio do conteúdo ou do tema embutido no texto. 

2.  Explicitação: o confor explícito, por exemplo, com facilidade de identificação e pre-

domínio da forma, trazendo o tema no próprio título da matéria. 

 

Ambiguidades. Em função da Somatologia, a apresentação da sinonímia e da antonímia, 

depois da definição do conceito no trabalho científico (paper, ensaio), minimiza ao máximo as 

ambiguidades onipresentes. 

Exatidão. No estudo da Mnemossomatologia, a bibliografia especializada, pesquisada  

e redigida dentro do estilo científico exaustivo da Enumerologia, determina exatidão maior entre  

o conteúdo e a forma do texto científico, diminuindo também as ambiguidades. 

Informação. Na área da Comunicologia, a forma ideal exige ser os termos empregados 

os mais corretos possíveis, pois da forma podem surgir a informação correta, mas também a su-

binformação, a antinformação, a malinformação e a desinformação. O limite lógico do conteúdo 

evita o estupro evolutivo. O limite adequado da forma define se os meios justificam os fins. 

Acidentes. No contexto da Intrafisicologia, do conteúdo surge a verdade relativa de ponta, 

mas também o quimérico, o fictício, o incriado, o infundado, o pseudo, a alucinação, o onirismo,  

a coisa nenhuma e o simulacro, aparecendo em circunstâncias imprevisíveis, criando surpresas desa-

gradáveis e gerando acidentes de percurso. 

Falsidade. Quanto à Conscienciometrologia, existem muitos falsos conceitos e termos 

ambíguos podendo ser empregados inconscientemente pelo pesquisador, mas também pode ocor-

rer a influência da própria ignorância quanto aos termos corretos conforme o assunto abordado. 

Vestimenta. Devido à Paratecnologia, quanto à forma usada e à influência atuante na 

qualidade de vestimenta da ideia, o conteúdo pode ser racionalmente classificado em 3 categorias: 

regular, fraco e forte. 

Regularidade. Como esclarece a Evoluciologia, no conteúdo regular, tanto a ideia quanto  

a apresentação são comuns, naturais, sem quaisquer aspectos notáveis, mesmo assim atingindo os 

objetivos sem impacto. 

Fraqueza. Em face da Parapatologia, o conteúdo fraco pode ser até de ótima forma, 

contudo expressando teses frágeis, nem sempre atingindo o propósito de esclarecimento em vista. 

Impacto. Com base na Psicossomatologia, o conteúdo forte pode vincar a comunicação 

de modo mais indelével, sensibilizando as faculdades do psicossoma da consciência receptiva, 

atingindo o objetivo com impacto. 

Relações. Sob o ângulo da Grupocarmologia, o confor apresenta relações didáticas e di-

retas com a teática e a verbação. 

Tema. Tendo em vista a Proexologia, o conteúdo ideal exige ser o tema prioritário em 

relação às manifestações do pesquisador, à evolução pessoal e, consequentemente, à proéxis. 

Dispensa. Pelos conceitos da Serenologia, importa considerar o conscienciês, próprio do 

fenômeno da cosmoconsciência e da vivência da Consciex Livre (CL), situada evolutivamente de-

pois do Serenão, como dispensando o confor, ou seja, o conscienciês, em si, descarta o confor. 

Ressoma. No campo da Ressomatologia, o confor pode ser aplicado à ressoma, ou à vida 

humana, onde o soma – o 1% da forma – desaparece com o tempo, e a consciência – os 99% do 

conteúdo – permanece para sempre. 

Contato. Pela Cosmoeticologia, o contato energético, de conteúdo, com a árvore 

milenar, é fator desencadeante de retrocognições para certas conscins, igual ao contato com obras 
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arquitetônicas seculares, velhos objetos de arte e antiguidades em geral. Contudo, as retrocogni-

ções podem surgir com efeitos sadios ou doentios no presente-futuro imediato. 

Passadologia. De acordo com a Parapercepciologia, o passado somente serve como re-

curso para evitarmos as repetições de equívocos e omissões deficitárias. Quem busca no passado 

a revivência das sombras das ideias preconcebidas defeituosas, mitos e superstições, faz do pior  

a própria rotina evolutiva. Quem obtém retrocognições com lucidez há de examinar, em primeiro 

lugar, a qualidade ou o conteúdo evolutivo da luz dos flashes, cenas e episódios mnemônicos vi-

venciados. As manifestações pensênicas não são sempre repetitivas, mas apresentam tendência 

maior ou menor de diferença, renovação e melhoria, ou seja, a reciclagem útil. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

1.  Conteudologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

2.  Fórmula  formal:  Conformática;  Neutro. 

3.  Frase  enfática:  Comunicologia;  Homeostático. 

4.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

5.  Sistemata:  Experimentologia;  Neutro. 

6.  Técnica  da  circularidade:  Experimentologia;  Neutro. 

7.  Técnica  da  segunda  redação:  Conformática;  Neutro. 

 

AS  EXPERIÊNCIAS  ENERGÉTICAS  PESSOAIS,  EM  BASES 

COSMOÉTICAS,  DÃO  O  EXATO  DIAGNÓSTICO  ENTRE  
O  CONTEÚDO  E  A  FORMA,  A  REALIDADE  E  A  APARÊN-

CIA  MÍTICA,  O  USO  ÚTIL  OU  NEGATIVO  DAS  COISAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vê praticidade racional neste assunto? Qual  

a importância da Conformática para você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Merquior, José Guilherme; As Ideias e as Formas; 346 p.; 41 caps.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Editora Nova 

Fronteira; Rio de Janeiro, RJ; 1981; páginas 15 a 27. 
2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 44, 73, 113, 117, 126, 141, 
143, 147, 148, 206, 333, 336, 338, 340, 349, 356, 358, 359, 384, 387, 401, 474, 532, 572 e 793. 

3.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 164 p.; 40 caps.; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 2a  Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; página 60. 
4.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 20 e 64. 
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C O N F O R T O    G I N O S S O M Á T I C O  
( A U T O R G A N I Z A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conforto ginossomático é o bem-estar da conscin portadora de ginossoma 

na existência atual, conquistado pela pesquisa, seleção e utilização de objetos pró-saúde, condi-

ções de segurança e práticas facilitadoras do cotidiano feminino, objetivando a manutenção do 

equilíbrio holossomático, a longevidade sadia e a consecução plena da proéxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra conforto deriva provavelmente do idioma Francês, confort, “bem-

-estar material”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição gin(o) provém do idioma Gre-

go, gynaik(o), gyn-, de gyne, “mulher; fêmea”. Foi introduzido na Linguagem Científica Interna-

cional a partir do Século XIX. A palavra somática vem do idioma Francês, somatique, e esta do 

idioma Grego, somatikós, “do corpo; material; corporal”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Bem-estar feminino. 2.  Aconchego da mulher. 3.  Comodidade gi-

nossomática. 

Neologia. As 3 expressões compostas conforto ginossomático, conforto ginossomático 

profilático e conforto ginossomático terapêutico são neologismos técnicos da Autorganizacio-

logia. 

Antonimologia: 1.  Desconforto ginossomático. 2.  Abuso somático. 3.  Desleixo fe-

minino. 

Estrangeirismologia: os checkups regulares; os sapatos comfort; a prática do pilates; os 

produtos com uv protection; os spas bioenergéticos; o home sweet home; os pets companheiros;  

o movimento slow; as compras via Internet; a portabilidade do notebook; o savoir-vivre; o day 

off; o antiworkaholism. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos cuidados holossomáticos do ginossoma. 

Filosofia: o Abertismo; o Utilitarismo Cosmoético; o Antimodismo; o Tenepessismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal dos autocuidados profiláticos; os somatopensenes; 

a somatopensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopenseni-

dade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: o conforto ginossomático; os cuidados com a saúde; a prevenção de doenças 

e acidentes; a autodefesa ginossomática; a preservação somática; a escolha sadia; a evitação do 

sol sem proteção e outros agentes maléficos à pele; a opção por calçados ortopédicos; a ergono-

mia doméstica e no trabalho; o uso da tecnologia funcional; a dieta equilibrada; a medicação so-

mente quando imprescindível; as estratégias de conduta da segurança pessoal; as medidas antivio-

lência feminina; o comportamento adequado à cultura local; o desenvolvimento de estilo perso-

nalizado compatível com as próprias necessidades e condições de vida; o autorrespeito manifesto 

nas práticas cotidianas; os pequenos detalhes diuturnos afetando as grandes realizações de vida. 

 

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

goparapsíquica; a Higiene Consciencial; a desassim profilática; o antibagulhismo energético. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio “isso não é para mim”; o princípio do ninguém perde nin-

guém; o princípio da antimaternidade; o princípio “se algo não serve não adianta fazer maquia-

gem”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da admiração-discordância. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) com cláusulas relativas aos auto-

cuidados ginossomáticos. 

Teoriologia: a teoria do ginossoma; a teoria da longevidade feminina; as teorias socio-

lógicas dos estudos de gênero. 

Tecnologia: as técnicas de autopreservação feminina. 

Voluntariologia: o voluntariado internacional de ajuda às mulheres; o voluntariado in-

vexológico da Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); o voluntariado 

consciencioterápico da Organização Internacional da Consciencioterapia (OIC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da imobilidade física ví-

gil (IFV); o laboratório conscienciológico do estado vibracional. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Liderologia; 

o Colégio Invisível da Para-História. 

Efeitologia: os efeitos dos comportamentos atuais na futura saúde; os efeitos mediatos 

de tratamentos, medicamentos, interações bioquímicas em geral; os efeitos dos autocuidados na 

velhice sadia; os efeitos do conforto ginossomático no completismo existencial; os efeitos da au-

todisciplina na felicidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias na reformulação da autorganização gi-

nossomática; a reciclagem de retrossinapses na autossuperação de caprichos femininos; a recu-

peração das paraneossinapses na autoconscientização quanto aos compromissos evolutivos. 

Ciclologia: o ciclo hormonal; o ciclo vital; o ciclo dos modismos. 

Enumerologia: a autorganização ginossomática; o ginossoma; os hormônios femininos; 

as emoções; as ginocaracterísticas; a jornada dupla ou tripla de trabalho feminino; a diversidade 

de papéis sociais da mulher. 

Binomiologia: o binômio personalidade–estilo pessoal; o binômio sol–envelhecimento 

da pele; o binômio sofrimento–lavagem cerebral; o binômio estresse negativo–desgaste somáti-

co; o binômio produtos de limpeza–intoxicação; o binômio ingenuidade-desinformação. 

Interaciologia: a interação tipo físico–vestimenta adequada; a interação segurança-an-

tiestresse; a interação facilitação-otimização; a interação tecnologia-funcionalidade; a interação 

ginossoma-macrossoma; a interação estética-conforto; a interação beleza-harmonia. 

Trinomiologia: o trinômio autorrespeito-autocuidados-autossatisfação; o trinômio au-

torganização-autodeterminação-autorrealização; o trinômio facilidade-agilidade-produtividade; 

o trinômio vida útil–lucidez–aproveitamento das oportunidades; o trinômio autocuidados–longe-

vidade produtiva–êxito proexológico; o trinômio autodesassédio-autodesperticidade-autofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo conforto / conformismo; o antagonismo machismo  

/ cavalheirismo; o antagonismo abnegação cosmoética / perfil “Amélia"; o antagonismo vida 

bem aproveitada / vida ociosa; o antagonismo feminilidade / caprichos egoicos; o antagonismo 

realismo / idealização; o antagonismo autonomia / idolatria. 

Paradoxologia: o paradoxo de a mulher ser minoria embora em maior número. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na autorganização ginossomática. 

Filiologia: a somatofilia; a proexofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: o combate às neofobias autocerceadoras. 

Sindromologia: a superação da síndrome do sofrimento; a eliminação da síndrome do 

perfeccionismo; o controle das síndromes psiquiátricas por meio de tratamentos adequados. 

Maniologia: a evitação das manias midiáticas; a superação da mania de fazer fofocas;  

o combate à mania de imitação; a supressão da mania de autodepreciar-se. 

Mitologia: a eliminação do mito da Cinderela; o corte do mito do príncipe encantado. 
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Holotecologia: a somatoteca; a tecnoteca; a biografoteca. 

Interdisciplinologia: a Autorganizaciologia; a Ginossomatologia; a Homeostaticologia; 

a Paraprofilaxiologia; a Somatologia; a Prevenciologia; a Gerontologia; a Lucidologia; a Proexo-

logia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a personalidade profilática. 

 

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

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

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

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

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

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o ofiexista; o parapercepciologista;  

o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a ofiexista; a parapercepciologis-

ta; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens somaticus; o Homo sa-

piens lucidus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens longevi-

talis; o Homo sapiens holomaturologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conforto ginossomático profilático = o relativo às ações preventivas 

quanto à saúde holossomática; conforto ginossomático terapêutico = o referente às ações em prol 

da remissão de problemas e evitação de recaídas. 

 

Culturologia: a cultura ginossomática; a cultura da profilaxia; a cultura da longevida-

de produtiva. 

 

Taxologia. Eis 24 exemplos propiciadores do conforto ginossomático, agrupados em  

5 categorias, listadas na ordem alfabética:  

 

A.  Ambientes: 

01.  Academia de ginástica para mulheres. 

02.  Delegacia de polícia para mulheres. 

03.  Excursão turística somente para mulheres. 

04.  Pavimento de hotel exclusivo para mulheres. 

05.  Vagão do metrô feminino. 

 

B.  Eletrodomésticos:  

06.  Aspirador de pó. 

07.  Geladeira frost-free. 

08.  Lavadora de alta pressão. 

09.  Máquina de lavar louça. 
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10.  Máquina de lavar e secar roupa. 

 

C.  Somática: 

11.  Anticoncepcional. 

12.  Exames preventivos. 

13.  Médica ginecologista. 

14.  Vitaminas para mulheres. 

 

D.  Transportes: 

15.  Carrinho de criança. 

16.  Carrinho de mercado. 

17.  Carro compacto. 

18.  Mala com rodinhas. 

19.  Táxi para mulheres. 

 

E.  Vestuário: 

20.  Calça comprida. 

21.  Luvas protetoras: anti-uv; para ginástica; para trabalhos domésticos. 

22.  Roupas de algodão. 

23.  Roupas íntimas confortáveis. 

24.  Sapatos com amortecedores. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o conforto ginossomático, indicados para a expansão das 

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

01.  Antienvelhecimento  cerebral:  Gerontocerebrologia;  Homeostático. 

02.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

03.  Autopesagem:  Somatologia;  Homeostático. 

04.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

05.  Exercitação  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Funcionalidade:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

07.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

08.  Kit  técnico:  Intrafisicologia;  Neutro. 

09.  Longevidade  produtiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

11.  Menopausa  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Objeto  ajustado:  Intrafisicologia;  Neutro. 

13.  Pé-de-meia  somático:  Somatologia;  Homeostático. 

14.  Segurança  extra:  Pesquisologia;  Neutro. 

15.  Técnica  da  sesta:  Somatologia;  Homeostático. 

  

POR  MEIO  DO  CONFORTO  GINOSSOMÁTICO,  A  MULHER  

ALCANÇA  CONDIÇÕES  PREDISPONENTES  A  VIVER  MAIS  

TEMPO,  DE  MODO  MAIS  SADIO  E  COM  MAIS  BEM-ESTAR  

PARA  REALIZAR  TAREFAS  EVOLUTIVAS  INTRAFÍSICAS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, usufrui do conforto ginossomático para si ou 

proporciona bem-estar para os ginossomas de convívio, objetivando resultados salutares até o fi-

nal da vida? Se não, quais reciclagens são necessárias visando melhores cuidados ginossomáticos 

lúcidos?  

 

K. A. 
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C O N F R O N T A Ç Ã O    UR B A N Í S T I C A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A confrontação urbanística é o cotejo básico entre cidades a fim de se estu-

dar as condições sociais da qualidade da vida moderna, tecnológica, das populações, e escolher as 

prioridades gerais, melhores, ideais, para a sobrevivência e a longevidade humana, útil, com lu-

cidez, e a consecução da programação existencial pessoal ou grupal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo con vem do idioma Latim, cum, “com”. O termo fronte deriva 

também do idioma Latim, frons, “testa; rosto; cara; frente”. Surgiu no Século XIII. A palavra con-

frontação surgiu no Século XIV. O vocábulo urbano provém do mesmo idioma Latim, urbanus, 

“da cidade; urbano; e no sentido figurado, polido; fino”. Apareceu no Século XVI. O sufixo ica 

procede do idioma Grego, ikós, formador de adjetivos. 

Sinonimologia: 01.  Confronto urbano. 02.  Cotejo urbanístico. 03.  Cotejamento entre 

cidades. 04.  Paralelismo urbano. 05.  Cidade moderna. 06.  Comparação domiciliar; confronto 

domiciliar. 07.  Confrontação de domicílios. 08.  Confronto residencial. 09.  Confrontação resi-

dencial. 10.  Paralelismo de domicílios. 

Neologia. As duas expressões compostas confrontação urbanística consciencial e con-

frontação urbanística física são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Zona rural. 2.  Ausência de estatísticas urbanas. 3.  Bolsão conser-

vantista. 

Estrangeirismologia: a polis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às prioridades evolutivas, somáticas e proexológicas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal, proexológico, ideal; o holopensene urbano; a bus-

ca do holopensene intrafísico ideal; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: a confrontação urbanística; a vida moderna; a urbe; a vida urbana; o urbanis-

mo; os perfis urbanos; o embasamento da autoproéxis; a força presencial; a holoconfrontação de 

dados estatísticos; as relações urbanísticas; as características específicas das cidades; as caracte-

rísticas similares das cidades; as características díspares das cidades; as características inconclusi-

vas das cidades exigindo maiores pesquisas; as características controvertíveis das cidades; a revo-

lução científico-tecnológica vindo para ficar; os conceptáculos humanos para a sede dos autesfor-

ços evolutivos; as instalações intrafísicas das programações existenciais, pessoais e grupais; o ní-

vel de qualidade das intenções evolutivas, prioritárias, das conscins; as aparentes benesses das lo-

calidades humanas; as equações evolutivas desafiando as autorreflexões; as vantagens da vida hu-

mana, de 8 décadas, mentalsomaticamente produtivas; as desvantagens da vida humana psicomo-

tora, de 12 décadas, mentalsomaticamente improdutivas; a base intrafísica atuante no front do tra-

balho evolutivo; a base intrafísica atuante na retaguarda da acomodação do soma; a ilusão da 

praia infrutífera; o ar da montanha enganador; a conjugação do soma com o mentalsoma; o meio-

termo da produtividade evolutiva; a relevância prioritária da intencionalidade, dos autesforços  

e da vida evolutiva da conscin ultrapassando os ambientes humanos; a escolha do domicílio onde 

se pode prestar maior assistência; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional 

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

gética e parapsíquica pessoal; a assimilação energética simpática (assim); a desassimilação ener-

gética simpática (desassim); a fôrma holopensênica pessoal; as consciências extrafísicas e as reur-

banizações da Terra; a Parageopolítica; a psicometria; as automimeses retrocognitivas dispensá-

veis; as repetições de experiências secundárias seculares. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial; a teoria da reurbanização extrafísica;  

a teoria da reciclagem intrafísica. 

Tecnologia: a técnica domótica (domicílio-Robótica); a técnica de viver evolutivamente. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico, cosmoético, interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Urbanistas. 

Efeitologia: os efeitos dos exemplarismos interconscienciais. 

Binomiologia: o binômio indoors-outdoors. 

Interaciologia: a interação evolução pessoal–holopensene ideal. 

Crescendologia: o crescendo reurbexes-reurbins; o crescendo minirreurbanizações-ma-

xirreurbanizações. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo reorganização tecnológica / estagnação antitecnoló-

gica; o antagonismo longevidade evolutivamente produtiva / longevidade regressivamente auto-

mimética; o antagonismo produtividade evolutiva / hedonismo displicente; o antagonismo 

Cognópolis-Fobópolis. 

Politicologia: a democracia direta; a automotocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a fitofilia; a zoofilia; a assistenciofilia; a comunicofilia; a sociofilia; a cons-

cienciofilia; a xenofilia. 

Fobiologia: a estagnação neofóbica. 

Holotecologia: a urbanisticoteca; a reurbanoteca; a intrafisicoteca; a somatoteca; a ge-

rontoteca; a tecnoteca; a convivioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Urbanologia; a Sociologia; a Conviviologia;  

a Parageopoliticologia; a Pesquisologia; a Confrontologia; a Confutaciologia; a Debatologia;  

a Argumentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o urbanita. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a urbanita. 

 

Hominologia: o Homo sapiens urbanus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sa-

piens pacificus; o Homo sapiens technoscientificus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sa-

piens evolutiens; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: confrontação urbanística consciencial = a da busca do domicílio na cida-

de na condição de conceptáculo produtivo para a evolução da consciência lúcida ou intermissivis-

ta (autoproéxis); confrontação urbanística física = a da busca do domicílio na cidade como con-

ceptáculo estagnante para o corpo humano da consciência vulgar ou robótica (autorrobéxis). 

 

Culturologia: a cultura da Urbanologia. 

Longevidade. Segundo as pesquisas internacionais, existem 4 localidades, na Terra, on-

de as pessoas vivem mais: Vilcabamba, no Equador; Ogimi, na ilha japonesa de Okinawa; Hunza, 

no Paquistão; e Abkházia, na Geórgia. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, a ta-

bela confrontativa entre duas cidades, Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná, no Brasil, a matriz da 

primeira Cognópolis, e Vilcabamba, no Equador, considerada a campeã da longevidade, abordada 

sobre 4 realidades intrafísicas básicas: 

 

Tabela  –  Confronto  Urbano 

 

Características  Similares 

N
os

 Foz  do  Iguaçu  (Brasil) Vilcabamba  (Equador) 

01. Bebidas gerais Aguardente e bebidas com 18 ervas 

02. Carnaval anual Carnaval anual 

03. Cavalos e cavaleiros Cavalos e cavaleiros 

04. Clima subtropical (sem neve) Clima tropical (sem neve) 

05. Dieta com carne vermelha Dieta com carne vermelha 

06. Energias naturais Energias naturais 

07. Mais mulheres (Ano 2007) Mais mulheres 

08. Parque Nacional do Iguaçu Parque Nacional do Podocarpo 

09. Rios (7) Rios (2)  

10. Tóxicos em geral Chamico, puro 

11. Turismo (Hotéis, restaurantes) Turismo (Hotéis, restaurantes) 

12. Vegetação exuberante Vegetação exuberante 
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Características  Pró-Foz  do  Iguaçu 

N
os

 Foz  do  Iguaçu  (Brasil) Vilcabamba  (Equador) 

01. Aeroporto Internacional Sem aeroporto (Somente em Loja) 

02. Água (Megaquífero Guarani) Rios: Uchima e Yambala 

03. Alto nível de educação (92,52 % alfabetizados) Baixo nível de educação 

04. Bairro da Cognópolis Predomínio de camponeses 

05. Cidade universitária (8 Escolas Superiores) Cidade primitiva 

06. Civilidade avançada (Shopping Center) Civilidade atrasada 

07. Com coleta de lixo Sem coleta de lixo 

08. Comunicabilidade evoluída Comunicabilidade atrasada 

09. Economia: largos recursos econômicos Economia: sem recursos econômicos 

10. Menor longevidade, mas produtiva Maior longevidade, mas improdutiva 

11. Predomínio de urbanitas Predomínio de ruralistas 

12. Reciclagem social (4 hospitais) Tradições arcaicas (1 hospital) 

13. Sem terremotos Com terremotos 

14. Sistema sanitário com favelas Sem sanitarismo ou higiene em geral 

15. Tecnópole Estagnópole 

 

Características  Pró-Vilcabamba 

N
os

 Foz  do  Iguaçu  (Brasil) Vilcabamba  (Equador) 

01. Alta taxa de criminalidade (Cidade de fronteira) Sem criminalidade (Cidade interiorana) 

02. Altitude média: 192 metros Altitude média: 1.500 metros 

03. Centro de contrabandos Sem contrabandos 

04. Com estações definidas Sem estações (Clima temperado) 

05. Com mosquitos Sem mosquitos 

06. Com ruídos da vida moderna Sem poluição sonora 

07. Dieta diversificada Dieta orgânica (Yuca) 

08. Diferença 11
o
 Celsius Inverno / Verão Média de temperatura: 20

o
 Celsius  

09. Gerontes calvos Gerontes sem calva 

10. Gerontes com óculos Gerontes sem óculos 

11. Pouca poluição atmosférica Sem poluição atmosférica 

12. Poucos exercícios físicos Intensos exercícios físicos 

13. Trânsito: 130 mil veículos Trânsito: raros veículos 

14. Vida até 100 anos Vida até 120 anos 

15. Vida dinâmica, tecnológica Vida natural, espontânea 
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Características  Inconclusivas  ou  Paradoxais 

N
os

 Foz  do  Iguaçu  (Brasil) Vilcabamba  (Equador) 

01. Água mineral engarrafada Água pura 

02. Alto consumismo moderno Baixo consumismo moderno 

03. Cataratas do Iguaçu Vale Andino 

04. Centro de Megaeventos Centro de estudos da longevidade 

05. Cidade com 72 etnias (Habitantes de 62 países) Centro mundial da longevidade 

06. Com indústrias Sem indústrias 

07. Demografia: 313.316 habitantes Demografia: 4.200 habitantes 

08. Habitantes: desde 1881 Habitantes: desde 1756  

09. Hidrografia: Índios Guaranis Hidrografia: Índios Quíchuas 

10. Itaipu Andes 

11. Mensagem social: internacionalização Mensagem social: longevidade 

12. Planície Vale da longevidade 

13. Sem montanhas Com montanha (Andes: Mandango) 

14. Três Fronteiras (Trifron: Folclore) Vale Sagrado (Folclore) 

15. Viciados em Tecnologia Viciados em Psicomotricidade 

 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a confrontação urbanística, 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.  Animal  humano:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

05.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

07.  Chão:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

09.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Residência  proexogênica:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Sujismundismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

A  ANÁLISE  DOS  FATOS  INTRAFÍSICOS  DAS  CONFRON-
TAÇÕES  URBANÍSTICAS  EXPANDE  A  LUCIDEZ  DA  CONS-

CIN  INTERMISSIVISTA,  HOMEM  OU  MULHER,  QUANTO 
À  RELAÇÃO  DOMICÍLIO–PRIORIDADES  EVOLUTIVAS. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6419 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já confrontou os ambientes humanos com o do-

micílio ideal para desenvolver a própria programação existencial? Você deu preferência para  

o próprio domicílio, atual, a partir do confronto entre o soma e a evolução da consciência? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Coler, Ricardo; Eterna Juventud: Vivir 120 Años; 228 p.; 43 caps.; 1 apênd.; 15 refs.; 23 x 15 cm; br.; 

Planeta; Buenos Aires; Argentina; Setembro, 2008; páginas 28, 29, 44, 51, 64, 65, 76, 118, 123, 132, 152, 159 e 174. 
2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 11 a 39. 
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C O N F R O N T O L O G I A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Confrontologia é a Ciência aplicada aos estudos e pesquisas específicas 

do ato ou efeito de confrontar(-se), fazer comparação, paralelo ou cotejo entre realidades e / ou 

pararrealidades, fatos e / ou parafatos, fenômenos e / ou parafenômenos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo confrontar deriva do idioma Francês, confronter, e este do idioma 

Latim Medieval, confrontare, “confrontar”. A palavra confrontar apareceu no Século XVI. O vo-

cábulo confronto surgiu em 1881. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, ló-

gos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 01.  Paralelologia. 02.  Desconexologia. 03.  Conflitologia. 04.  Antago-

nismologia. 05.  Desarmoniologia. 06.  Controversiologia. 07.  Desconcertologia. 08.  Divorcio-

logia. 09.  Oposiciologia. 10.  Questionologia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo confronto: 

confrontação; confrontada; confrontado; confrontador; confrontadora; confrontante; confron-

tar; confrontativa; confrontativo; confrontável; confronte; Confrontologia. 

Neologia. O vocábulo Confrontologia e as duas expressões compostas Confrontologia 

Conclusiva e Confrontologia Acrescentadora são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 01.  Concertologia. 02.  Conexologia. 03.  Harmoniologia. 04.  Sinerge-

ticologia. 05.  Coerenciologia.  06.  Concordanciologia. 07.  Conciliciologia. 08.  Pacifismologia. 

09.  Simpatiologia. 10.  Sintoniologia. 

Estrangeirismologia: os chats; o onus probandi; o skeptikós. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à associação de ideias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmovisão; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a pesquisa dos confrontos; o estudo dos cotejos; os binômios; os paralelos; os 

duos; os pares; as duplas; as confrontações; os contrapontos; as dicotomias; as ambiguidades; os 

contrastes; a gemelidade; a mutualidade; a reciprocidade. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código binário. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia. 

Polinomiologia: o polinômio Primeiro Mundo–Segundo Mundo–Terceiro Mundo–Quar-

to Mundo. 

Antagonismologia: o antagonismo erro / acerto; o antagonismo monovisão / cosmovi-

são; o antagonismo Conscienciologia / Eletronótica; o antagonismo Monismo / Dualismo. 

Politicologia: a democracia direta. 

Filiologia: a pesquisofilia. 

Holotecologia: a experimentoteca; a criticoteca; a analiticoteca; a conflitoteca. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6421 

Interdisciplinologia: a Confrontologia; a Paralelologia; a Conexologia; a Contraponto-

logia; a Binomiologia; a Antagonismologia; a Duplologia; a Experimentologia; a Controversiolo-

gia; a Divorciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens integraefrontis; o Homo sapiens vigilans; o Homo sa-

piens rationabilis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

analyticus; o Homo sapiens autolucidus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Confrontologia Conclusiva = aquela evidenciadora dos pontos inconci-

liáveis entre duas realidades; Confrontologia Acrescentadora = aquela evidenciadora dos pontos 

de possíveis conciliações e coexistências pacíficas entre duas realidades. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

1.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

2.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

3.  Conação:  Voliciologia;  Neutro. 

4.  Conexão  acumulada:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

5.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

6.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

7.  Cotejo  conscin-conscienciólogo:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 
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A  CONFRONTOLOGIA  ESCLARECE  OS  MINIDETALHISMOS  

NUANÇADOS  DAS  PARECENÇAS  E  DISSIMILITUDES  EN-  
TRE  PALAVRAS,  FATOS  E  PERSONALIDADES  EM  TODOS  

OS  CAMPOS  DO  CONHECIMENTO  INTRA  E  EXTRAFÍSICO. 
 

Questionologia. A Questionologia é sinônimo de Confrontologia para você? E a Anta-

gonismologia também? 
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C O N F R O N T O    S O C I O L Ó G I C O  
( P A R A S S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O confronto sociológico é a técnica do cotejo racional, a partir dos fatos  

e parafatos vivenciados, entre a conscin lúcida, intermissivista, interassistencial, e a conscin beli-

cista engajada em alguma revolução política. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo confrontar deriva do idioma Francês, confronter, e este do idioma 

Latim Medieval, confrontare, “confrontar”. A palavra confrontar apareceu no Século XVI. O vo-

cábulo confronto surgiu em 1881. O termo sociológico vem provavelmente do mesmo idioma 

Francês, sociologique, “da Sociologia; referente aos métodos e objetivos da Sociologia”. O vocá-

bulo Sociologia apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Confronto existencial. 2.  Confronto evolutivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas confronto sociológico, confronto sociológico in-

traconsciencial e confronto sociológico interconsciencial são neologismos técnicos da Parasso-

ciologia. 

Antonimologia: 1.  Confronto artístico. 2.  Confronto esportivo. 

Estrangeirismologia: o know-how conscienciológico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade das autopriorizações perante a Humanidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os evoluciopensenes; a evolu-

ciopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

os parapensenes; a parapensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes;  

a antipensenidade; os holopensenes dissonantes. 

 

Fatologia: o confronto sociológico; a acumulabilidade de euforias ou aborrecimentos;  

a acumulabilidade de atos discernidores, evolutivos e prioritários ou de atos irrefletidos e regres-

sivos; a análise das personalidades antípodas; a comparação entre tendências antagônicas; o estu-

do da harmonia interconsciencial terrena possível. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o valor da sinaléti-

ca energética e parapsíquica pessoal; a distinção óbvia entre a paraprocedência baratrosférica  

e a paraprocedência interlúdica das conscins. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da evolução conjunta interassis-

tencial; o princípio cosmoético de não acumpliciamento com o erro alheio. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos sociais da convivência 

pacífica. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial através dos autesforços; a teoria da 

reurbex. 

Tecnologia: as técnicas conscienciometrológicas; a técnica da Cosmoética Destrutiva. 

Voluntariologia: o voluntariado na docência tarística. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 
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diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o labora-

tório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Grupocar-

mologia. 

Efeitologia: os efeitos recinológicos da identificação de traços belicistas renitentes no 

temperamento pelo intermissivista jejuno. 

Neossinapsologia: as neossinapses resultantes do cotejo entre consciências. 

Ciclologia: o ciclo algoz-vítima perpetuado no belicista e rompido pelo intermissivista. 

Binomiologia: o binômio ideia-intenção; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio 

(dupla) assistente-assistido. 

Interaciologia: a interação reurbex-reurbin. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo belicista-intermissivista; o crescendo regressivo 

belicista–consréu transmigrada. 

Trinomiologia: o trinômio cultura-comunicação-discernimento; o trinômio povo-etnia- 

-cultura; o trinômio cultura familiar–cultura grupocármica–cultura policármica; o trinômio Pa-

ragenética-Genética-Mesologia; o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio sexo-dinhei-

ro-poder; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio 

interconsciencial através do cotejo trafor-trafar-trafal; o exercício do trinômio boa vontade– 

–paciência–Cosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio intencionalidades opostas–motivações díspares–objetivos 

incompatíveis–trajetórias inconciliáveis. 

Antagonismologia: o antagonismo amor doador / ação egocêntrica; o antagonismo au-

tatilamento / autaparvalhamento; o antagonismo autolibertação / autestigmatização; o antago-

nismo autocentramento cosmoético / autodispersão anticosmoética; o antagonismo autocompro-

metimento benéfico / autocomprometimento maléfico; o antagonismo autoposicionamento reno-

vador de ponta / autoposicionamento mimético de regressão; o antagonismo relação destravado-

ra da evolução / relação atravancadora da evolução. 

Politicologia: a asnocracia; a gurucracia; a idolocracia; a populocracia; a teocracia;  

a mafiocracia; a vulgocracia. A Politicologia Cosmoética extingue o belicismo. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo. 

Filiologia: a politicofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a recexofilia; a evoluciofilia;  

a conscienciofilia; a cosmofilia. 

Holotecologia: a gregarioteca; a convivioteca; a socioteca; a comunicoteca; a evolucio-

teca; a assistencioteca; a diplomacioteca. 

Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciolo-

gia; a Politicologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Paradireitologia; a Evoluciologia;  

a Autopriorologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens integraefrontis; o Homo sapiens vigilans; o Homo sa-

piens rationabilis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

analyticus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens technoscien-

tificus; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens parapsy-

chicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: confronto sociológico intraconsciencial = a técnica do cotejo racional,  

a partir dos fatos e parafatos vivenciados, entre a conscin lúcida, intermissivista, interassistencial, 

megaeuforizante, e a conscin engajada em alguma revolução política vivendo com autoculpa; 

confronto sociológico interconsciencial = a técnica do cotejo racional, a partir dos fatos e parafa-

tos vivenciados, entre a conscin lúcida, intermissivista, interassistencial, tenepessista, e a conscin 

belicista engajada em alguma revolução política. 

 

Culturologia: a cultura da Parassociologia; o contraponto entre a cultura intermissivis-

ta e a cultura belicista. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Parassociologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

a tabela com 7 categorias de confrontos entre a conscin intermissivista interassistencial e o políti-

co revolucionário engajado, ou entre Interassistenciologia e Politicologia: 

 

Tabela  –  Confronto  Sociológico 

 

N
os

 Intermissivista  Interassistencial Político  Revolucionário 

1. Tenepes (Tarefa energética pessoal) Belicismo (Desarmonização) 

2. Ofiex (Heterorressomatologia) Revolução (Heterodessomatologia) 

3. Euforin (Euforex, Libertação) Melin (Melex, Interprisão) 

4. Primener (Primavera energética) Melexarium (Afinidade patológica) 

5. Megacipriene (Ciclo de primeneres) Baratrosfera (Ciclo de megadepressões) 

6. Extrapolacionismo parapsíquico Autarrependimento secular (Autotortura) 

7. Megaeuforização (Autorrevezamento) Autoculpa (Pararrecin, Recomposição) 

 

Terapeuticologia. A autoconscientização quanto à evolução conjunta, a aceitação da 

Cosmoética e os autesforços na interassistencialidade fundamentam a viragem evolutiva da cons-

ciência e a predispõe ao convite à participação em Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático. 
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VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o confronto sociológico, 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.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Conação:  Voliciologia;  Neutro. 

07.  Conexão  acumulada:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

08.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

09.  Confrontação  urbanística:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

10.  Confrontologia:  Experimentologia;  Neutro. 

11.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

12.  Cotejo  conscin-conscienciólogo:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Equivalência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

15.  Vida  humana:  Intrafisicologia;  Neutro. 

 

O  CONFRONTO  SOCIOLÓGICO  ENTRE  A  CONSCIN  INTER-
MISSIVISTA  E  A  CONSCIN  BELICISTA  PODE  EVIDENCIAR 
A  PROFILAXIA  DOS  EFEITOS  EVOLUTIVOS  GRAVES  DAS  

INTENÇÕES  REAIS  DAS  PERSONALIDADES  INTRAFÍSICAS. 
 

Questionologia. Em qual das duas posições está você, leitor ou leitora, intermissivista 

ou belicista? Em toda a vida humana? 
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C O N F U T A C I O L O G I A  
( C O N T R A D I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Confutaciologia é a Ciência aplicada à demonstração racional, lógica  

e específica do caráter contraditório das teses do interlocutor, debatedor ou adversário ideológico, 

homem ou mulher. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo confutar vem do idioma Latim, confutare, “confutar”. Surgiu no 

Século XVI. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; 

tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da refutação. 2.  Refutaciologia Específica. 3.  Heterocrítica 

pontual. 4.  Argumentologia. 5.  Contradiciologia. 6.  Dialética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo confutação: 

confutabilidade; Confutaciologia; confutada; confutado; confutador; confutadora; confutar; con-

futável. 

Neologia. O vocábulo Confutaciologia e as duas expressões compostas Confutaciologia 

Amadora e Confutaciologia Profissional são neologismos técnicos da Contradiciologia. 

Antonimologia: 1.  Erística. 2.  Sofística. 3.  Dogmática. 4.  Falaciologia. 5.  Acriti-

cismo. 

Estrangeirismologia: o upgrade mentalsomático; o Tertuliarium; o modus operandi do 

debate cosmoético. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento heterocrítico. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Refutação 

significa antissacralização. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da heterocrítica em bases cosmoéticas; os contra-

pensenes explícitos; a contrapensenidade; a associação de grupopensenes; as sínteses megapensê-

nicas. 

 

Fatologia: o debate das ideias libertárias; a doutrina política da confutação; a polêmica 

quando útil; a bússola consciencial; o ponteiro da consciência; a polivocidade; o raciocínio polí-

voco; a heterocrítica pontual; o objeto de estudo; o propósito da controvérsia; as controvérsisas 

cognitivas; a impugnação do detalhe; o posicionamento explícito da contestação; o detalhamento 

do arrazoado; a confutação da inexatidão; a confutação do engano; a confutação da omissão; as 

respostas às dúvidas; as constatações lógicas da opugnação; o histrionismo na postura educada; as 

heterorrevisões; a logicidade heterocrítica; o autodiscernimento heterocrítico; o acolhimento da 

heterocrítica; a contribuição intelectual espontânea; o autodidatismo multidisciplinar; as revisões 

de textos; o banimento dos minierros; o preenchimento das omissões deficitárias; as bissociações 

planificadas; o debate maxidemocrático; o debate conscienciocêntrico; o detalhismo útil; a Fatuís-

tica exaustiva; as holoconfrontações hiperpercucientes; o questionamento construtivo; a incuba-

dora de neoideias; a neoversão; as megassínteses; as recuperações cognitivas; os atratores de ar-

gumentos; a arena dos debatores; a esquina dos locutores; os debates públicos do CEAEC; a pauta 

neofílica; a tertúlia conscienciológica; a réplica e a tréplica quando construtivas; a vitória de todos 

os presentes por meio do consenso lógico. 

 

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

paratecnológicas. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paraeducação. 

Enumerologia: a explanação; a interpretação; a alegação; a confrontação; a demonstra-

ção; a disceptação; a justificação. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio fato-versão; o binômio 

tentativa-erro; o binômio tentativa-acerto; o binômio pesquisa-fonte; o binômio realidades-pa-

rarrealidades. 

Trinomiologia: o trinômio Contradiciologia-Refutaciologia-Confutaciologia. 

Polinomiologia: o polinômio pensenizações-leituras-anotações-debates; o polinômio 

proposição-narração-confutação-conclusão. 

Antagonismologia: o antagonismo Confutaciologia / Eufemística; o antagonismo Con-

futaciologia / Falaciologia. 

Politicologia: a democracia direta; a argumentocracia. 

Filiologia: a criticofilia; a raciocinofilia; a neofilia; a xenofilia. 

Holotecologia: a criticoteca; a argumentoteca; a eloquencioteca; a controversioteca;  

a dialeticoteca; a logicoteca; a polemoteca. 

Interdisciplinologia: a Confutaciologia; a Contradiciologia; a Criticologia; a Refutacio-

logia; a Argumentologia; a Dialética; a Maiêutica; a Erística; a Retórica; a Oratória; a Eloquência; 

a Sofística; a Dogmática; a Descrenciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a consciência 

poliédrica; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a pessoa confutadora; a conscin 

enciclopedista. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o semperaprendente; o debatedor; o autor; o erudito; o polímata; o provocador de 

neopesquisas; o mediador. 

 

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

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

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

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

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

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofie-

xista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sis-

temata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a semperaprendente; a debatedora; a autora; a erudita; a polímata; a provocado-

ra de neopesquisas; a mediadora. 
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Hominologia: o Homo sapiens confutator; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens 

analyticus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens perquisitor;  

o Homo sapiens verponarista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Confutaciologia Amadora = a demonstração racional – stricto sensu – da 

contradição de 1 vocábulo empregado pelo pesquisador ou pesquisadora; Confutaciologia Profis-

sional = a demonstração racional – lato sensu – da contradição de toda a tese principal do pesqui-

sador ou pesquisadora. 

 

Culturologia: a Multiculturologia Democrática. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

1.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

2.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

3.  Contraponto  técnico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

4.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

5.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

6.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

7.  Técnica  da  exaustividade:  Experimentologia;  Neutro. 

 

A  CONFUTACIOLOGIA  NASCE  DO  BINÔMIO  ADMIRAÇÃO- 
-DISCORDÂNCIA  APLICADO  TEATICAMENTE  EM  FAVOR  

DE  TODOS  OS  PESQUISADORES,  BUSCANDO  A  EXPAN-
SÃO  TARÍSTICA  DAS  VERDADES  RELATIVAS  DE  PONTA. 

 

Questionologia. Você confutou alguma contradição de pesquisa? Em quais circunstân-

cias de experimentação? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-

cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; página 631. 
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C O N G R A Ç A M E N T O    M A X I P R O É X I C O  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O congraçamento maxiproéxico é a reunião, reagrupamento ou reencontro 

amistoso, harmônico, fraterno, integrativo e conciliatório dos voluntários autocomprometidos 

com a proéxis policármica, objetivando consolidação de vínculos, compartilhamentos mútuos  

e planejamento de neoempreendimentos lúcidos em favor do aperfeiçoamento contínuo da ação 

coletiva de heterassistencialidade tarística nesta Era da Reurbex no planeta Terra. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O prefixo con procede do idioma Latim, cum, “com”. A palavra graça vem 

do mesmo idioma Latim, gratia, “agradecimento, reconhecimento; favor, benevolência; graça, 

beleza”. Surgiu no Século XIII. O sufixo mento deriva também do idioma Latim, mentu, forma-

dor de substantivos derivados de verbos. O vocábulo programação procede ainda do idioma La-

tim, 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 idi-

oma Latim, existentialis, “existencial”. Apareceu em 1898. 

Sinonimologia: 1.  Congraçamento de maxiproexistas. 2.  Confraternização maxiproé-

xica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo congraça-

mento: congraçada; congraçado; congraçador; congraçadora; congraçante; congraçar; congra-

çativa; congraçativo; congraçável; congraciada; congraciado; congraciador; congraciadora; 

congraciante; congraciar; congraciável; maxicongraçamento; minicongraçamento; paracongra-

çamento; recongraçada; recongraçado; recongraçar. 

Neologia. As 3 expressões compostas congraçamento maxiproéxico, minicongraçamen-

to maxiproéxico e megacongraçamento maxiproéxico são neologismos técnicos da Grupocarmo-

logia. 

Antonimologia: 1.  Conselho de Intervoluntariado. 2.  Colegiado de Intercooperação. 

Estrangeirismologia: o welcome aboard da maxiproéxis grupal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao paradever maxiproexológico. 

Megapensenologia. Eis 2 megapesnenes trivocabulares pertinentes ao tema: – Confra-

ternizemos nossas diferenças. Conciliemos desejos / rendimentos. 

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

1.  “Pacto. Na maxiproéxis, o contrato é coletivo. Através da discussão se chega ao acor-

do. Através do debate se chega ao consenso. Através do acordo e do consenso se chega à Cosmo-

ética”. 

2.  “Reconciliação. Não há grupalidade integrada sem reconciliação das consciências”. 

3.  “Voluntariado. O voluntariado não é mera ampliação do círculo de amizades, mas 

significa oportunidade de integração na estrutura da maxiproéxis grupal”. 

 

Filosofia: o trinômio holofilosófico Cosmoética-Universalismo-Megafraternismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da responsabilidade intermissiva; o materpensene 

grupal de confraternização maxiproexológica; o holopensene do dinamismo evolutivo; a conver-

gência dos materpensenes das consciências; o entrosamento do holopensene pessoal ao holopen-

sene maxiproéxico; a conciliação dos holopensenes das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); 

as interfusões pensênicas; os megafraternopensenes; a megafraternopensenidade; os harmonopen-

senes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopen-
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senidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; 

os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a amplitude auto-

pensênica; o materpensene omniassistencial; o holopensene harmônico pró-compléxis. 

 

Fatologia: o congraçamento maxiproéxico; o momento de confraternização dos inter-

missivistas; a oportunidade de comemorar os êxitos maxiproexológicos; o congraçamento da Co-

munidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o evento anual promovido pelo 

conjunto das Instituições Conscienciocêntricas; as convocações públicas aos intermissivistas;  

a oportunidade de filiação à maxiproéxis; o incentivo aos retomadores de tarefa; a profilaxia da 

evasão da maxiproéxis; a valorização da participação pessoal na maxiproéxis grupal; as trocas de 

ideias; as atualizações grupais; as renovações pessoais; as reconciliações pessoais e grupais; as 

empatias traforinas; a influenciação mútua dos intermissivistas no clima de descontração; a am-

pliação das funções pessoais maxiproexológicas; o reconhecimento das autorresponsabilidades in-

transferíveis; a reperspectivação das prioridades evolutivas grupais; o reencontro jubiloso com os 

ex-colegas do Curso Intermissivo (CI); a identificação de amigos raríssimos; a satisfação pela co-

participação da tares atacadista; a coautoria da Enciclopédia da Conscienciologia enquanto sub-

sunção proexológica; a reunião máxima de assistentes exemplaristas; a dinamização cosmoética 

da evolução grupal; o balanço das realizações reurbanológicas; a abertura à maturidade cosmoéti-

ca do trabalho evolutivo da Conscienciologia. 

 

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

energético grupal; o parafato de os evoluciólogos extrafísicos não errarem na escolha do elenco 

das maxiproéxis; o trabalho dos amparadores extrafísicos na consolidação dos reencontros das 

conscins; a gratidão aos paracolaboradores (Paraelencologia) pelo amparo extrafísico sadio carac-

terístico da maxiproéxis grupal; as autorretrocognições dos revezamentos multiexistenciais em 

grupo; os links às paraprocedências; a teática do paradever embasada na Paradireitologia; o senso 

de parafiliação; o pacto multidimensional; o megaparavínculo; a minipeça do Maximecanismo 

Multidimensional Interassistencial; a base do autorrevezamento multiexistencial em grupo fixada 

pela escrita do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia; os parabanhos energéticos intensifi-

cando a autoconfiança dos intermissivistas na consecução da maxiproéxis; as pararreuniões de 

confraternização; a ampliação dos extrapolacionismos parapsíquicos sadios; a comunex Interlú-

dio; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); o exercício iniciante da transafetividade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo dos compassageiros evo-

lutivos na maxiproéxis. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo grupal (PEG); o princípio da evolução 

conjunta; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da intercooperação; os princípi-

os de liderança cosmoética; o princípio da admiração-discordância; o princípio da transparên-

cia; o princípio da confraternização universal. 

Codigologia: a cooperação pessoal na teática do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial em grupo (Grupocarmologia). 

Tecnologia: a técnica de se viver em grupo; a técnica da convivialidade cosmoética;  

a maxiproéxis enquanto recurso paratécnico. 

Voluntariologia: a confraternização no megagrupo de voluntários da CCCI; o congraça-

mento das ICs explicitando a consciência de equipe dos voluntários maxiproexistas; o incentivo  

à manutenção do epicentrismo no voluntariado maxiproéxico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; 

o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório consci-

enciológico do Curso Intermissivo.  
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Maxiproexologia; o Colégio Invisível da Pararre-

urbanologia; o Colégio Invisível da Taristicologia; o Colégio Invisível dos Voluntários da Cons-

cienciologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Co-

légio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito do congraçamento maxiproéxico na autoconsciência da tares ata-

cadista; o efeito da Era da Fartura nas priorizações do intermissivista. 

Neossinapsologia: o reencontro de intermissivistas possibilitando a criação de parane-

ossinapses sobre a Maxiproexologia. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: o congraçamento inclusivo à maxiproéxis; o congraçamento integrador 

à maxiproéxis; o congraçamento fixador à maxiproéxis; o congraçamento equalizador da maxi-

proéxis; o congraçamento produmétrico da maxiproéxis; o congraçamento sinérgico da maxipro-

éxis; o congraçamento megaeuforizador da maxiproéxis. 

Binomiologia: a relevância do binômio Cronêmica-Proxêmica na maxiproéxis grupal. 

Interaciologia: a interação Grupocarmologia-Proexologia; a interação proéxis indivi-

dual–maxiproéxis (grupal); a interação dupla evolutiva (DE)–proéxis grupal; a interação paravo-

luntariado-voluntariado. 

Crescendologia: o crescendo elenco-paraelenco da maxiproéxis grupal; o crescendo 

das interações interconscienciais no congraçamento maxiproéxico.  

Trinomiologia: a autovivência do trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio 

interesses-responsabilidades-autesforços confluindo para a conquista de meta evolutiva comum; 

o trinômio vontade-intenção-autodiscernimento necessário para o êxito da confraternização. 

Polinomiologia: o polinômio coesão-coerência-consistência-policarmalidade embasan-

do o vínculo autorrevezamental em grupo criado pela Enciclopédia da Conscienciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo reagrupamento evolutivo / diáspora evolutiva; o an-

tagonismo confraternização / contenda; o antagonismo integração maxiproexológica / dissidên-

cia isolacionista. 

Paradoxologia: o paradoxo da união dos diferentes. 

Politicologia: a meritocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei da atração dos afins regendo os reencontros intrafísicos pró-maxiproé-

xis; a lei da maxiproéxis (observar o prioritário da proéxis para não perder as companhias evoluti-

vas); a lei do maior esforço na sustentação da convivialidade sadia; a lei dos direitos intercons-

cienciais; a lei da interassistencialidade; a vinculação da consciência às leis do Cosmos. 

Filiologia: a grupoconviviofilia; a interconscienciofilia; a reconciliofilia; a maxiproexo-

filia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a voluntarioteca; a consciencioteca; a convivioteca; a interassisten-

cioteca; a evolucioteca; a teaticoteca; a sociologicoteca; a prioroteca; a maxiproexoteca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Maxiproexologia; a Taristicologia; a Hete-

rassistenciologia; a Policarmologia; a Priorologia; a Consensologia; a Experimentologia; a Paras-

sociologia; a Paradireitologia; a Megafraternologia; a Megaeuforizaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

al; a conscin enciclopedista; a conscin crítica cosmoética. 

 

Masculinologia: o evoluciólogo; o apoiante; o acoplamentista; o agente retrocognitor;  

o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; 

o compassageiro evolutivo lúcido; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscien-

ciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;  

o maxiproexista; o maxiproexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ide-

ológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; 
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o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o con-

graçador.  

 

Femininologia: a evolucióloga; a apoiante; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva lúcida; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consci-

enciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;  

a maxiproexista; a maxiproexóloga; 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 consci-

ente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;  

a congraçadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sa-

piens convivens; o Homo sapiens maxiproexista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

communicologus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens libertarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minicongraçamento maxiproéxico = aquele com o propósito de reunir os 

voluntários da Conscienciologia para compartilhar êxitos nos empreendimentos policármicos de 

determinada Instituição Conscienciocêntrica; megacongraçamento maxiproéxico = aquele com  

o propósito de reunir os voluntários da Conscienciologia para compartilhar êxitos nos empreendi-

mentos policármicos do conjunto de todas as Instituições Conscienciocêntricas. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica. 

 

Confluenciologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, ordenados alfabeticamente,  

7 exemplos de confluências passíveis de serem observados nas autovivências do intermissivista 

lúcido em congraçamento maxiproéxico: 

1.  Autodesperticidade: o autocomprometimento com a neutralização da auto e heteras-

sedialidade, pela compreensão de a megatarefa grupal exigir reconciliações e desassédios.  

2.  Bonde extrafísico: o autocomprometimento com o bonde de interassistencialidade 

consciencial, dentro da maxiproexialidade, pelo recobramento impressivo de participações, quan-

do consciex, em reuniões planejando realizações de objetivo evolutivo comum. 

3.  Enciclopedismo: o autocomprometimento com a autoinclusão na megagescon grupal, 

fruto do contágio do exemplarismo positivo de neoverbetógrafos da Enciclopédia da Conscienci-

ologia, deixando legado reurbanológico no Planeta.  

4.  Encontros de destino: o autocomprometimento com decisões críticas de vida, surgi-

das pelo impacto positivo causado pelos reencontros interconscienciais multisseculares. 

5.  Neometas: o autocomprometimento com o completismo maxiproexológico, favorece-

dor da aquisição da macrossomaticidade para desempenhos mais avançados na próxima vida. 

6.  Subsunção proexológica: o autocomprometimento com a condição de minipeça lúci-

da interassistencial, evoluindo da autoproéxis (Egocarmologia) para a maxiproéxis (Grupocarmo-

logia). 

7.  Traforismo: o autocomprometimento com a assunção de autotrafores ainda ociosos, 

reconhecidos a partir das interações interpessoais e autavaliação do próprio papel no grupo.  

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o congraçamento maxiproéxico, indicados para a expan-
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são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Agente  confluencial:  Confluenciologia;  Neutro. 

02.  Bonde  extrafísico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

03.  Coesão  grupal  maxiproexológica:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

04.  Coexistência  institucional:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

05.  Comemoração  humana:  Parassociologia;  Neutro. 

06.  Conciliação  das  interdependências:  Cosmovisiologia;  Neutro. 

07.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Convite  ao  intermissivista:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

09.  Maxiproéxis:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

10.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

11.  Megatrafar  antimaxiproéxis:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Raia  conscienciocêntrica:  Maxiproexologia;  Homeostático.  

13.  Satisfação  no  voluntariado:  Voluntariologia;  Homeostático. 

14.  Somatório  de  esforços:  Maxiproexologia;  Neutro. 

15.  Viveiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

O  CONGRAÇAMENTO  MAXIPROEXOLÓGICO  REALIMENTA   

A  MOTIVAÇÃO  E  O  ENTROSAMENTO  DOS  INTERMISSIVIS-
TAS  À  REALIZAÇÃO  GRUPAL  DO  MEGAPROJETO  DA  RE-
URBEX  NA TERRA,  FIRMADO  NO  CURSO  INTERMISSIVO. 

 

Questionologia. Como aproveita você, leitor ou leitora, as oportunidades de congraça-

mento maxiproéxico? É mais exemplarista ou observador das realizações grupais? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-

ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websi-
tes; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 132, 433, 569, 

629, 678, 765, 844, 910, 912, 972, 996, 1.140 e 1.225. 
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 1.196, 1.430 e 1.715. 

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 140 e 141. 
4.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; revisor Alexander Stei-

ner; 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 69 
e 127. 

 

R. N. 
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C O N G R E S S U S    S U B T I L I S  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O congressus subtilis é a união parassexual entre conscin em estado de re-

laxamento físico, vígil ou projetada e consciex ou conscin fora do corpo humano. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra do idioma Latim congressus “encontro”, deriva de congredior, 

“caminhar com; ir ter com; dirigir-se a; encontrar; aproximar; acercar; entrar em batalha; conten-

der”, composto pelo prefixo con, proveniente de cum, “com; contiguidade; correlação; compara-

ção; companhia; ligação; união”, e gradi, de gradior, “caminhar; andar; dar passos; pisar; mar-

char; ir; avançar”. O vocábulo do idioma Latim subtilis, “sutil”, é constituído pelo prefixo sub, 

“sob; embaixo de; por baixo de; abaixo de; segundo; em consequência de; perante; em presença 

de”, e tela, “teia; tela; tecido de fio; teia de aranha; trama; intriga; enredo”. 

Sinonimologia: 01.  Sexo extrafísico. 02.  União parassexual. 03.  Incubismo; sucubis-

mo. 04.  Sexo astral. 05.  Cópula extrafísica. 06.  Intercurso parassexual. 07.  Transa extrafísica. 

08.  Sexo espiritual. 09.  Coito etéreo. 10.  Orgia extracorpórea. 

Neologia. As duas expressões compostas congressus subtilis eventual e congressus sub-

tilis crônico são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Ato sexual. 02.  Cópula carnal. 03.  Coito intrafísico. 04.  Intercur-

so sexual. 05.  Relação sexual. 06.  Fornicação. 07.  Transa. 08.  Estupro. 09.  Concúbito. 10.  Es-

bórnia. 

Estrangeirismologia: o congressus subtilis; o congressus cum daemone; a cerimônia 

noturna sabbat; o nightmare; o philocaption; o astral sex; os personagens baratrosféricos do role-

playing game; o culto e evocações de vampiros energéticos do black metal; a pornstar aglutina-

dora de candidatos à orgia extrafísica. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade cosmoética. 

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

sene evoca consener. Congressus subtilis: antiprimener. Congressus subtilis: antitransafetivi- 

dade. 

Coloquiologia: o abraço de tamanduá; quem fica bobo na praça o jacaré abraça. 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – A fome não tem lei. Aunque la 

mona se vista de seda, mona se queda (Mesmo a macaca vestindo-se de seda, macaca é). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da promiscuidade; o holopensene pessoal da ca-

rência sexual; os erotopensenes; a erotopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os 

exopensenes; a exopensenidade; os grafopensenes eróticos; a grafopensenidade erótica; os beta-

pensenes; a betapensenidade; os copropensenes; a copropensenidade; os egopensenes; a egopen-

senidade; os patopensenes; a patopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os mi-

nipensenes; a minipensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os oniropensenes; a oniro-

pensenidade; os raptopensenes; a raptopensenidade; os repensenes; a repensenidade; os morfo-

pensenes; a morfopensenidade. 

 

Fatologia: a promiscuidade sexual; o congressus subtilis enquanto assunto tabu; o tédio 

no leito conjugal intensificando as carências afetiva e sexual; o afugentamento e a repulsão das 

companhias sem explicação aparente; a dificuldade de encetar relacionamentos afetivos; a polu-

ção noturna; as práticas celibatárias do religiosismo bolorento; as abstinências e sublimações mís-

ticas da sexualidade antifisiológica; o conceito anacrônico de sexo enquanto pecado; a prolifera-
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ção epidêmica de íncubos e súcubos nos conventos europeus; a caça às bruxas na Inquisição;  

a misoginia e as acusações de copula cum daemone; o sexo celestial com deuses durante o sono 

em antigos santuários; o ato de culpar o demônio pela gravidez das freiras; o culto fálico; o au-

mento do rebanho de fiéis carentes sexuais estimulado pelo líder religioso consener; o porão 

consciencial; a alienação autoproexológica; os rituais de magia negra das seitas ocultistas bara-

trosféricas; a ignorância quanto à própria assedialidade; a abordagem imprópria da Neurociência 

Eletronótica; a interpretação do fenômeno de acordo com crenças, valores e cultura pessoais;  

o consumo de drogas sintéticas e plantas psicoativas; a amizade evitável; o regressismo; as sen-

sações e percepções em comum nos relatos de assalto sexual extrafísico; o acumpliciamento en-

quanto reforço do comportamento  assediador; o aumento no número de relatos de congressus 

subtilis na sociedade moderna; as relações de amor e exclusividade temporariamente abolidas; 

o pseudoabuso sexual advindo das distorções na interpretação do congressus subtilis, alucinações 

e paralisia do sono; o ato de levar a mão aos chacras na tentativa inadequada de bloquear as ener-

gias drenadas. 

 

Parafatologia: o ataque extrafísico direto; o amplexo frontal; a drenagem energética;  

a unilateralidade de pseudobenefícios; o orgasmo compartilhado nas sessões afetivo-sexuais com 

consciexes; a conscin refém do antítipo extrafísico; o paravisual provocante e sedutor; o reveza-

mento grupal na vampirização energética; a orgia extrafísica; a rivalidade entre cônjuge e assedia-

dor pessoal; o falso amparo da consciex assediadora, protegendo a fonte energética; a promiscui-

dade extrafísica disfarçada de amor universal; a expressão extrafísica de desejos sórdidos, incon-

fessáveis e impraticáveis na vigília física ordinária; a ideia sexual extrafísica evitável; a fuga frus-

tro no estado bradicinético extrafísico; a paraperseguição franca; o duelo energético; o retorno 

abrupto ao soma; a autobilocação consciencial; o trauma extrafísico; a projeção pesadelar; o des-

leixo na blindagem da alcova do casal; a ignorância quanto ao estado vibracional (EV) profiláti-

co; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a dificuldade na desassimilação simpática das 

energias; a incapacidade em discriminar as energias conscienciais (ECs); as parafilias patrocina-

das por conseneres; os mantras, orações e rituais pseudoparaprofiláticos; os bagulhos energéticos; 

a paracomatose consciencial; o pacto multidimensional; a goécia praticada em retrovida repercu-

tindo na atual existência; o aliciamento ao vampirismo parassexual promovido pelas indústrias 

literária e pornográfica; a dificuldade na distinção entre estados alterados de consciência (EAC); 

o recesso projetivo; a autoprostituição energética; a sedução sexochacral; a mutação extrafísica;  

a abdução alienígena e o sexo extrafísico com seres extraterrestres; as parapercepções em comum 

nos relatos de ataque sexual extrafísico; a obnubilação extrafísica; o afastamento do amparador 

extrafísico pessoal; a plasmagem contínua e inconsciente de morfopensenes eróticos; o mutualis-

mo energético; a união parassexual da dupla evolutiva (DE) utilizada enquanto técnica energéti-

ca; a união parassexual da futura dupla evolutiva, anterior ao encontro intrafísico; o congressus 

subtilis sadio entre tenepessista e amparador em situações de viagem, separação ou viuvez; a limi-

tação do desempenho mentalssomático; a impossibilidade de vivenciar a cosmoconsciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interpensênico baratrosférico; o sinergismo nosológico 

consener extrafísica–consener intrafísica; o sinergismo desdramatização-desrepressão-despre-

conceito; o sinergismo conluio–pacto multidimensional–conjuro. 

Principiologia: o princípio da territorialidade dentro da alcova pessoal; o princípio da 

descrença (PD) aplicado ao antítipo extrafísico; a falta do princípio do posicionamento pessoal 

(PPP); os princípios anticosmoéticos; o princípio autocorruptor “foi apenas pesadelo”; o princí-

pio “se 1 não quer, 2 não fazem”; o princípio “quem doa mais, recebe mais”. 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código anticosmoético 

da Baratrosfera. 

Teoriologia: a teoria conscienciológica da parapsicose pós-dessomática; a ignorância 

quanto à teoria da inteligência evolutiva (IE); a ausência de teática assistencial. 
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Tecnologia: a técnica da projeção lúcida vexaminosa; a técnica do sexo diário; a técni-

ca do ato sexual projetivo; a técnica da dupla evolutiva; a técnica interassistencial da tenepes; 

a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da projecioterapia. 

Voluntariologia: o paravoluntariado desassediador; o voluntariado coeso da dupla 

evolutiva; o voluntariado na docência conscienciológica. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico Tertuliarium;  

o laboratório conscienciológico Despertarium; o laboratório conscienciológico da Duplologia;  

o laboratório conscienciológico da Imobilidade Física Vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapatologia; o Colégio Invisível da Transafeti-

vologia; o Colégio Invisível da Autodespertologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Co-

légio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Pa-

radireitologia. 

Efeitologia: o efeito Hulk da voliciolina; o efeito criptonita dos bagulhos energéticos  

e autopensênicos; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos posteriores ao ataque extrafísico;  

o efeito negativo da alcova contaminada; o efeito dos mantras e percussão hipnótica na esbórnia 

extrafísica; o efeito da pressão holopensênica da Baratrosfera; o efeito gatilho do congressus 

subtilis. 

Neossinapsologia: o assédio bloqueador de neossinapses libertárias. 

Ciclologia: o ciclo carência sexual–congressus subtilis consentido; o ciclo monotanato-

se–parapsicose pós-dessomática–consciência energívora. 

Enumerologia: a assimilação energética; a desassimilação energética; a interfusão 

energética; a labilidade energética; a ressaca energética; a revitalização energética; a vampiriza-

ção energética. 

Binomiologia: o binômio emboscada extrafísica–ataque súbito; o binômio antiparapsi-

quismo-promiscuidade; o binômio autoparaperceptibilidade bloqueada–carência sexual assedia-

dora; o binômio parasita-hospedeiro; o binômio assédio extrafísico–doença somática; o binômio 

diálogo-desinibição; o binômio criptocon–abstencionismo consciencial. 

Interaciologia: a interação paravisual–orientação sexual; a interação assediofilia-es-

pectrofilia; a interação amplexo extrafísico–interfluxo energético; a interação congressus subti-

lis–agente antiprojeção consciente. 

Crescendologia: o crescendo repressão sexual–abstinência sexual–carência sexual– 

–congressus subtilis; o crescendo libertino-liberto; o crescendo automimese existencial–antepas-

sado de si mesmo–acomodação mimética; o crescendo duplismo-transafetividade. 

Trinomiologia: o trinômio promiscuidade pensênica–evocação–congressus subtilis;  

o trinômio vampirização energética–intoxicação energética–bloqueio energético; o trinômio 

aqui-agora-já para a remissão do vampirismo parassexual; o trinômio lavagem paracerebral– 

–porão consciencial–robéxis. 

Polinomiologia: o polinômio fantasia sexual–morfopensene erótico–holopensene devas-

so–alcova contaminada; o polinômio heterencapsulamento energético–hetero-hipnose–obnubila-

ção–amplexo extrafísico–congressus subtilis; o polinômio congressus subtilis–intrigas do casal–

–adultério–divórcio; o polinômio pacto–rejeição da fé cristã–batismo blasfemo–oferendas– 

–marca iniciática no soma–congressus subtilis. 

Antagonismologia: o antagonismo bíduo bioenergético  /  carência de energia sexual;  

o antagonismo fantasia sexual  /  retilinearidade pensênica; o antagonismo consciência energê-

nica  /  consciência energívora; o antagonismo congressus subtilis patológico  /  congressus sub-

tilis homeostático; o antagonismo pesadelo  /  congressus subtilis; o antagonismo predileção ao 

sexo intrafísico  /  predileção ao sexo extrafísico; o antagonismo congressus subtilis  /  transafeti-

vidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a suposta vítima inocente aleatória ser a responsável 

pela própria assedialidade; o paradoxo do exaurimento das ECs pelas consciências inscientes da 

autoimersão existencial em energias imanentes (EIs) inexauríveis; o paradoxo atração-repelên-

cia na conscin de soma irrepreensível, porém, de energias repulsivas. 

Politicologia: a pornocracia; a sexocracia; a demonocracia. 
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Legislogia: a lei da afinidade pensênica; a lei do maior esforço aplicada à remissão do 

congressus subtilis; a lei da interprisão grupocármica; a infração das leis do Paradireito; as leis 

da Parafisiologia; a lei da selva na dimensão extrafísica. 

Filiologia: a espectrofilia; a parafilia; a assediofilia; a demonofilia. 

Fobiologia: a espectrofobia; a projeciofobia; a hipnofobia; a tanatofobia; a catagelofo-

bia; a voliciofobia; a assediofobia; a coitofobia; a neofobia; o medo da pararrealidade pessoal. 

Sindromologia: a síndrome do exaurimento energético; a síndrome da abstinência da 

Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da súbita e inesperada 

morte noturna (Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndrome - SUNDS). 

Maniologia: a ninfomania; a satiromania; a edeomania; a nudomania; a quiromania;  

a afrodisiomania; a erotomania. 

Mitologia: o mito de Incubus; o mito de Succubus; o mito de Lilith; o mito do nascimen-

to do Anticristo; o mito de Blolo Bian; o mito da procriação entre humanos e seres sobrenatu-

rais; o mito do congressus subtilis utilizado na repressão do sexo pré-marital. 

Holotecologia: a extrafísicoteca; a bizarroteca; a energoteca; a fenomenoteca; a pato-

pensenoteca; a sexoteca; a projecioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Acoplamentologia; a Assediologia; a Assisten-

ciologia; a Holossomatologia; a Parafisiologia; a Energossomatologia; a Projeciologia; a Cosmoe-

ticologia; a Transafetivologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consener; a consréu; a conscin assediada; a consciex antítipica; a cons-

ciex mutante; a consciex zoantropa; a consciex parapsicótica; a conscin eletronótica; a conscin 

trancada; a conscin autoperdoadora; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o carente sexual; o exu; o prostituto; o casca grossa; o íncubo; o religi-

oso; o bruxo; o inquisidor; o jejuno parapsíquico; o assediador extrafísico; o satélite de assedi-

ador; o teoricão; o eletronótico; o duplista; o ectoplasta; o intermissivista; o conscienciólogo;  

o maxidissidente ideológico; o parapsíquico; o projetor consciente; o reciclante existencial; o te-

nepessista; o proexista; o pesquisador; o amparador. 

 

Femininologia: a carente sexual; a pomba-gira; a prostituta; a casca grossa; a súcubo;  

a religiosa; a bruxa; a jejuna parapsíquica; a assediadora extrafísica; a satélite de assediador; a te-

oricona; a eletronótica; a duplista; a ectoplasta; a intermissivista; a consciencióloga; a maxidis-

sidente ideológica; a parapsíquica; a projetora consciente; a reciclante existencial; a tenepessista; 

a proexista; a pesquisadora; a amparadora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energivorus; o Homo sapiens assediator; o Homo sapi-

ens eroticus; o Homo sapiens beneficus; o Homo sapiens energocompensatus; o Homo sapiens 

immaturus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: congressus subtilis eventual = o intercurso parassexual patológico espo-

rádico; congressus subtilis crônico = o intercurso parassexual patológico arraigado. 

 

Culturologia: a cultura baratrosférica; a cultura do “bondage, discipline, sadism and 

masochism” (BDSM); a cultura do ocultismo; a cultura machista; a cultura da repressão sexual;  

a cultura do adultério; a cultura do sexo explícito. 
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Caracterologia. No âmbito da Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 28 tra-

fares passíveis de existirem nas consciências envolvidas em congressus subtilis: 

01.  Acídia: a vontade fraca; a tibieza. 

02.  Acriticidade: o discernimento diminuto. 

03.  Amoralidade: a ausência de senso moral; a atitude amoral ao sexo. 

04.  Ansiedade: a aflição e angústia oriundas do ataque extrafísico. 

05.  Assedialidade: a ação contra si mesmo; a moléstia autopensênica; o heterassédio. 

06.  Autocorrupção: a opção consciente pelo congressus subtilis. 

07.  Autovitimização: a posição de vítima; o loc externo. 

08.  Baixa autestima: a insatisfação consigo mesmo. 

09.  Carência afetiva: a falta de aconchego. 

10.  Carência sexual: o sexo esporádico; a castidade. 

11.  Credulidade: a ingenuidade; a inocência; a crença infantil. 

12.  Egoísmo: o monopólio da necessidade pessoal. 

13.  Energivorismo: a avidez por energia sexochacral. 

14.  Falsidade: o bifrontismo; o antítipo extrafísico. 

15.  Indisciplina: a sexualidade negligenciada; a antirretilinearidade autopensênica. 

16.  Insegurança: a falta de confiança no próprio potencial. 

17.  Irritabilidade: a exacerbação; a irascibilidade; a falta de autocontrole. 

18.  Isolamento social: o enclausuramento autoimposto; a repelência das companhias. 

19.  Labilidade emocional: a alternância de humor; a instabilidade emocional. 

20.  Melancolia: o estado emocional patológico; a despriorização evolutiva. 

21.  Monoideísmo: o pensamento patológico fixo e imutável. 

22.  Obnubilação: a diminuição da lucidez consciencial; a desorganização pensênica. 

23.  Passivismo: a sujeição aos desejos alheios. 

24.  Patopensenidade: a elaboração e manutenção de pensenes anacrônicos. 

25.  Permissividade: o acumpliciamento anticosmoético; o conluio extrafísico. 

26.  Promiscuidade: a fantasia sexual; a sexualidade patológica; o antiduplismo. 

27.  Pusilanimidade: a falta de coragem; a indeterminação; a omissão deficitária. 

28.  Repressão sexual: a coerção mantenedora da carência sexual. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Parafisiologia, eis, em ordem alfabética, 41 tipos de possíveis 

consequências advindas do congressus subtilis, podendo ocorrer ou não em comorbidade com 

outras patologias: 

01.  Acidente: a psicocinesia destrutiva fatal e os acidentes de percurso parapsíquico. 

02.  Alteração térmica: a sensação de alteração térmica (somática e / ou ambiental). 

03.  Alucinação: as alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas. 

04.  Arrepio: o arrepio e calafrio em segmentos do soma. 

05.  Assim: a assimilação energética antipática. 

06.  Bloqueio chacral: o bloqueio generalizado ou em chacras específicos. 

07.  Catalepsia: a supressão temporária e involuntária da motricidade devido a descoin-

cidência dos veículos de manifestação. 

08.  Clariaudiência: as vozes, gritos, grunhidos e gemidos extrafísicos. 

09.  Coceira: a coceira em segmentos do soma ou de forma generalizada. 

10.  Desconcentração: a dispersão mental momentânea ou duradoura. 

11.  Despertar: o despertar extrafísico escancarando a pararrealidade pessoal; a interiori-

zação abrupta. 

12.  Desvitalização: a desvitalização de fâneros; a pele sem viço; os cabelos e unhas 

quebradiços. 

13.  Dor: a dor somática parcial ou generalizada; a pressão no peito, nuca e / ou cabeça. 

14.  Entorpecimento: a diminuição da sensibilidade. 

15.  Estafa física: a fadiga e esgotamento físico. 

16.  Estafa mental: o cansaço e esgotamento psíquico. 
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17.  Ferimento somático: os arranhões, chagas, feridas e hematomas. 

18.  Fome: a alteração no apetite. 

19.  Hetero-hipnose: as sugestões externas oriundas de conscin projetada ou consciex. 

20.  Inquietação: a perturbação e intranquilidade somática e / ou mental. 

21.  Insaciedade sexual: as masturbações frequentes; a insaciedade sexual. 

22.  Insônia: as noites mal dormidas; o sono excessivo durante o dia. 

23.  Mioclonia: as contrações musculares repentinas e involuntárias. 

24.  Obnubilação: a mentalidade turva, obscurecida. 

25.  Olhos opacos: o olhar apagado, sem brilho e vida. 

26.  Olorização: os odores incomuns de putrefação e enxofre. 

27.  Opressão: o sufocamento; o jugo extrafísico. 

28.  Orgasmo: o orgasmo frustro; a polução noturna. 

29.  Palpitação: o batimento cardíaco rápido e irregular. 

30.  Pesadelos: o sonho aflitivo intenso, normalmente de conteúdo erótico. 

31.  Poltergeist: os raps projetivos, telecinesia extrafísica, marcas e aparições. 

32.  Repulsão: a repulsão de pessoas devido à vampirização; a consciência energívora. 

33.  Ressaca energética: o incômodo; o malestar energético. 

34.  Retrocognições patológicas: a recordação dos desprazeres em retrovida ou período 

intermissivo. 

35.  Semipossessão maligna: a conscin-marionete; o transe psicofônico. 

36.  Sudorese: o suor frio por todo o corpo. 

37.  Suicídio: a tendência ao suicídio. 

38.  Tremores: os espasmos e tremores repentinos e involuntários. 

39.  Vampirização: a perda da vitalidade energética. 

40.  Violência: o comportamento violento oriundo da influência de assediadores. 

41.  Zumbidos: os ruídos, silvos e zumbidos timpânicos. 

 

Evitações. Sob a ótica da Discernimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

3 tipos de evitações necessárias à autossuperação do envolvimento em congressus subtilis: 

1.  Evento: carnaval; baile funk; orgia; swing; turismo sexual; rituais de magia. 

2.  Local: casa noturna; boate; motel; prostíbulo; praia de nudismo; tenda mística; terrei-

ro de despacho. 

3.  Objeto: vídeos e revistas pornográficos; filtros do amor; incensos; grimórios; velas; 

imagens; badulaques e penduricalhos místicos. 

 

Terapeuticologia. De acordo com a Desassediologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 8 ações a serem realizadas pela conscin objetivando a remissão da condição pessoal propí-

cia ao congressus subtilis: 

1.  Antibagulhismo: identificar e eliminar os patopensenes e objetos acumuladores de 

energias negativas. 

2.  Assunção: assumir e aceitar com desassombro o fato de estar assediado, é o primeiro 

passo rumo ao desassédio. 

3.  Blindagem: exteriorizar as melhores energias visando à proteção da alcova do casal. 

4.  Duplismo: constituir dupla evolutiva e elidir as carências afetivo-sexuais. 

5.  Estado vibracional: promover a homeostase energossomática e conquistar o autodo-

mínio energético. 

6.  Interassistência: investir de modo gradativo e contínuo nas práticas interassistenci-

ais; a docência conscienciológica, a iscagem lúcida, a tenepes. 

7.  Projecioterapia: acarear e assistir as consciências energívoras, realizando o auto  

e heterodesassédio. 

8.  Recin: reciclar a patopensenidade geradora de ataques sexuais extrafísicos. 
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VI.  Acabativa. 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com o congressus subtilis, indicados para a expansão das abor-

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

01.  Antítipo  extrafísico:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Autodisciplina  imagística:  Autopensenologia;  Homeostático. 

03.  Consciexialidade  assexuada:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Desrepressão  sexual:  Sexossomatologia;  Neutro. 

05.  Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

06.  Engano  parapsíquico:  Autenganologia;  Nosográfico. 

07.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

08.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Paraetiologia  Psicopatológica:  Paraclínica;  Neutro. 

10.  Paragangue:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Parailicitude:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13.  Postura  antinvéxis:  Antinvexologia;  Nosográfico. 

14.  Sustentação  do  erro:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Vício:  Etologia;  Nosográfico. 

 

O  CONGRESSUS  SUBTILIS  É  FRUTO  DA  AFETIVIDADE  

PESSOAL  IMATURA  E  EGOÍSTA.  ATUALMENTE,  TAL  

PARARREALIDADE  AINDA  AFLIGE  AS  CONSCIÊNCIAS  

FAMINTAS  DA  AUTOVIVÊNCIA  DO  AMOR  VERDADEIRO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda promove ou padece de assaltos sexuais 

extrafísicos? Faz predominar no autoparapsiquismo a doação ou a mendicância de energias? Por 

qual razão? 

 
Esculturografia  Específica: 

 

1.  Thivier, Eugène (1845–1920), Le Cauchemar; Marbre Blanc, Musée des Augustins; Toulouse; France. 

 

Pinacografia  Específica: 

 

1.  Füssli, Johann Heinrich; Nachtmahr; 101,6 x 127 cm; 1781; óleo sobre tela; Institute of Fine Arts; Detroit, 
MI; USA. 

2.  Maele, Martin van; La Sorcière; 1911; Ilustrações; Paris. 

 

Musicografia  Específica: 

 

1.  Adagio; Succubus; The Birth of Misery; Demise Records; Brasil; 2001; Faixa 03. 
2.  Borgir, Dimmu; Succubus in Raptur;. Enthrone Darkness Triumphant; Ludvika; Suécia; 1997; Faixa 02. 

3.  Kesha, Sebert; et al.; Supernatural; Warrior; RCA Records; Los Angeles, CA; USA; 2012; Faixa 10. 

 

Filmografia  Específica: 

 

1.  A Lenda do Mestre Chinês. Título Original: Bai She Chuan Shuo. País: China. Data: 2011. Duração: 88 
min. Gênero: Aventura. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Mandarim. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Português;  
& Espanhol (em DVD). Direção: Siu-Tung Ching. Elenco: Jet Li; Shengyi Huang; Raymond Lam; Charlene Choi; Zhang 
Wen; Vivian Hsu; Miriam Yeung Chin Wah; Kar-ying Law; Suet Lam; Chapman To; Wu Jiang; Gao Hai Bo; Yin You 
Can; Tat-Ming Cheung; Li Dan; Han Dong; Son Wian Jia; Hong Jie; Kong Wen Juan; Zheng Wen Jun; & Wang Sheng Li 
Produção: Bo-Chu Chui. Roteiro: Tan Cheung. Fotografia: Kwok-Man Keung. Música: Mark Lui. Montagem: Angie 
Lam. Figurino: William Chang. Efeitos Especiais: Po Yan Chan; Ken Law; Waiho Law; Chuang Niu; Hee Jung Ryu 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6442 

Eddy Wong; & Yak Hong Yung. Companhia: Juli Entertainment Media. Sinopse: Fa Hai (Jet Li) é o monge responsável 
da missão para manter os demônios longe da humanidade. Conta com a habilidade nas artes marciais e na feitiçaria. O pe-
rigo se aproxima quando o curandeiro Xu Zian (Raymond Lam) apaixona-se pela bela jovem (Eva Huang) a Serpente 
Branca, ser metade humano e metade cobra. 

2.  O Enigma do Mal. The Entity. País: EUA. Data: 1982. Duração: 125 min. Gênero: Suspense. Idade 
(censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Português; & Espanhol (em DVD). Direção: 
Sidney J. Furie. Elenco: Barbara Hershey; Ron Silver; David Labiosa; George Coe; Margaret Blye; Jacuqeline Brookes; 
Richard Brestoff; Michael Alldredge; Raymond Singer; Allan Rich; Natasha Ryan; Melanie Gaffin; Alex Rocco; Sully 
Boyar; Tom Stern; & Curt Lowens. Produção: Harold Schneider. Desenho de Produção: Charles Rosen. Direção de 
Arte: Daniel Gluck; & Boyd Willat. Roteiro: Frank De Felitta. Fotografia: Stephen H. Burum. Música: Charles 
Bernstein. Montagem: Frank J. Urioste. Cenografia: Jerry Wunderlich. Efeitos Especiais: Martin Bresin; Joe Digaetano; 
Joe Lombardi; Steve Lombardi; Gary Monak; & Robert G. Willard. Companhia: American Cinema Productions. Sino-
pse: Carla Moran (Barbara Hershey) é estuprada e atormentada varias vezes por entidade invisível, mas ninguém acredita 
nas histórias relatadas. Ao ser submetida a testes conduzidos por especialistas em fenômenos paranormais e psicólogos, 
comandados pelo pesquisador Phil Sneiderman (Ron Silver), fica claro a comprovação da palavra da moça. 

 
Bibliografia  Específica: 
 
01.  Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à De-

sassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisores Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18 
caps.; 18 E-mails; 102 enus.; 48 estrangeirismos; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 17 websites; glos. 300 termos; 45 refs.; 
alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 62 a 68. 

02.  Deane, Paul (Paul Chambers); Sex & the Paranormal: Human Sexual Encounters with the Superna-
tural; 224 p.; 4 seções; 12 caps.; 1 enu.; 1 microbiografia; 1 website; 164 notas; 206 refs.; alf.; 23,5 x 15,5 cm; br.;  
2ª imp.; Vega Books; London; May, 2003; páginas 14, 16 a 39, 44 a 46, 57 a 67, 80, 86 a 88, 95 a 100, 138 a 142 e 169  
a 172. 

03.  Fortune, Dion; Autodefesa Psíquica: Um Estudo sobre a Patologia e a Criminalidade Oculta (Psychic 
Self-Defense: A Study in Occult Pathology and Criminality); trad. Mário Muniz Ferreira; 202 p.; 4 partes; 20 caps.;  
1 E-mail; 25 enus.; 1 website; 1 nota; alf.; 23,5 x 15,5 cm; br.; 12ª imp.; Pensamento; São Paulo, SP; 2003; páginas 135  
a 142. 

04.  Guiley, Rosemary Ellen; The Encyclopedia of Demons and Demonology; pref. John Zaffis; XVIII + 302 
p.; 8 fotos; 69 ilus.; 1 website; glos. 424 termos; 1 nota; 143 refs.; alf.; 27,5 x 21 cm; br.; 1ª imp.; Infobase Publishing; 
New York, NY; 2009; páginas 16, 17, 119, 152, 153, 216 e 217. 

05.  Sicuteri, Roberto; Lilith: A Lua Negra (Lilith: La Luna Nera); revisoras Rosana Paulillo Ferroni; & Sônia 
Maria de Amorim; trad. Norma Telles; & J. Adolpho S. Gordo; 212 p.; 2 partes; 9 caps.; glos. 27 termos; 159 notas; 21  
x 14 cm; br.; Paz e Terra; Rio de Janeiro, RJ; 1985; páginas 48, 49, 131, 135, 160 e 161. 

06.  Sinistrari, Ludovico Maria; Demoniality: Incubi and Succubi (De Demonialitate, et Incubis, et Succu-
bis); pref. & trad. Isidore Liseux; XVI + 252 p.; 28 caps.; 225 enus.; 1 microbiografia; 1 apênd.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 
Isidore Liseux Libraire-Éditeur; Paris; 1879; páginas 13, 21, 31, 33, 35, 43, 53, 67, 131 e 217. 

07.  Taylor, Troy; Sex and the Supernatural; 244 p.; 9 caps.; 88 fotos; 71 ilus.; 1 microbiografia; 48 refs.;  
2 websites; 21 x 14 cm; br.; Whitechapel Press; Decatur, ILL; USA; January, 2009; páginas 49 a 51, 59, 60 a 65, 87, 89, 
90 e 106 a 119. 

08.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584p.; 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 
250 a 252, 434, 435 e 645 a 648. 

09.  Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisores Erotides Louly; Helena Araújo;  
& Julieta Mendonça; 154 p.; 34 caps.; 147 abrevs.; 18 E-mails; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; 19 
websites; glos. 282 termos; 5 refs.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 
página 38. 

10.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 
enc.; 10ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 285 a 292, 305 a 307, 320 
a 323, 373, 610 a 615, 659, 660, 701 a 703, 711, 712, 719 a 722, 853, 859 e 860. 

11.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 
refs.; alf.; geo.; ono.; 28.5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994 páginas 
236, 237, 243, 323, 327, 464, 480, 482 e 490. 
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C O N H E C I M E N T O  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conhecimento é o ato ou efeito de apreender ou compreender o objeto ou  

o próprio sujeito e o resultado disso, realizado por meio da razão e / ou da experiência, da inteli-

gência e dos sentidos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo conhecimento vem do idioma Latim, cognoscere, “aprender a co-

nhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia. Eis 11 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão sinonímica do conhecimento, dispostas na ordem alfabé-

tica de 11 especialidades da Conscienciologia: 

01.  Cosmanálise: análise dos fatos; conjetura; conjunto de informações; cosmovisão; per-

cepção do fato; polimatia; prognose. 

02.  Cosmoeticologia: axiologismo; percuciência da verdade. 

03.  Egocarmologia: apercepção; autanálise; autoconsciência; con; unidade de lucidez. 

04.  Experimentologia: aquisição de experiência; autopesquisa; Ciência; empirismo; expe-

rimentação; perícia; prática; tirocínio. 

05.  Holomaturologia: discernimento; proficiência; sabedoria; sapiência. 

06.  Mentalsomatologia: apreensão intelectual; cognição; compreensão; concepção; en-

tendimento; erudição; sabença; supernutrição intelectual. 

07.  Parageneticologia: competência; destreza; ideia inata; protoconhecimento. 

08.  Parapedagogiologia: alfabetismo; cultura; educação; estudo; leitura; literatura; pan-

sofia; tesauro. 

09.  Parapercepciologia: paracognição; precognição; retrocognição; serendipitia; simul-

cognição; supercognição. 

10.  Parassociologia: cabedal científico; Ciência Social; cultura popular; educação pública; 

Epistemologia; Gnosiologia; senso comum. 

11.  Paratecnologia: constructo; Heuristicologia; Metodologia; Tecnologia. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniconhecimento e megaconhecimento são neologismos téc-

nicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia. Eis 11 áreas com diferenças evidentes, contudo convergentes nos signi-

ficados do amplo universo da progressão antonímica do conhecimento, dispostas na ordem alfabé-

tica de 11 especialidades da Conscienciologia: 

01.  Cosmanálise: ausência de informação; insciência; inscícia; microvisão. 

02.  Cosmoeticologia: incoerência; necedade; nescidade. 

03.  Egocarmologia: achismo; alheamento; douta ignorância; inconsciência; palpitismo. 

04.  Experimentologia: bisonharia; imperícia; inexperiência; tolice. 

05.  Holomaturologia: analfabetismo; apedeutismo; incipiência; inconsciência; inépcia; 

obtusidade; pedantismo. 

06.  Mentalsomatologia: amência intelectual; desconhecimento; desentendimento; desnu-

trição intelectual; ignorância; ignoropensenidade; incompreensão; misologia. 

07.  Parageneticologia: inabilidade; incompetência; irresolução; puerilismo mental. 

08.  Parapedagogiologia: analfabetismo; deseducação; iletrismo; incultura; leiguice. 

09.  Parapercepciologia: agnesia; agnosia; branco mental. 

10.  Parassociologia: desinformação; opinião infundada. 

11.  Paratecnologia: incognoscibilidade; obscurantismo; tecnomancia. 
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Estrangeirismologia: o know-how de viver; o neomodus operandi da evolução cons-

ciencial; o insight; o savoir vivre. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento da cognição. 

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

to: megaforça natural. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cognição; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o conhecimento; o ato de saber das coisas; a cognição; a sabedoria; a ocupa-

ção e aplicação correta da estrutura do cérebro; as capacidades mentais; o autodidatismo perma-

nente; as proéxis intelectuais; o dicionário cerebral analógico poliglótico; o equilíbrio da alimen-

tação mentalsomática; as transdisciplinaridades; a cosmovisão. 

 

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

sivo (CI) pré-ressomático pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paraeducação. 

Enumerologia: os cursos; os congressos; os seminários; os simpósios; os fóruns; os en-

contros; as jornadas. 

Binomiologia: o binômio Subcerebrologia-Paracerebrologia; o binômio enciclopedis-

mo-pancognição. 

Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia. 

Polinomiologia: o polinômio intracerebral subléxico-uniléxico-biléxico-poliléxico. 

Antagonismologia: o antagonismo autoconhecimento / ignorância; o antagonismo co-

nhecimento sólido / conhecimento remendado. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a autocognofilia. 

Fobiologia: a cognofobia do Ignorantismo; a epistemofobia; a leiturofobia. 

Holotecologia: a cognoteca; a biblioteca; a lexicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; o Autodidatismo; a Pa-

rapedagogiologia; a Gnosiologia; a Polimatia; a Epistemologia; a Holomaturologia; a Holomne-

mônica; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconhecimento = o ato de a conscin saber tomar banho; megaconhe-

cimento = a condição de a conscin ter noção razoável da inteligência evolutiva (IE). 

 

Cogniciologia. Do ponto de vista da Holomaturologia, quanto maior o universo do co-

nhecimento pessoal, maiores serão as possibilidades de a conscin compreender as verdades rela-

tivas de ponta, o parapsiquismo e o mecanismo da autevolução, e, obviamente, ainda maior será  

a responsabilidade pessoal de viver informada quanto às verpons capazes de embasar o desafio da 

consecução da própria proéxis. 

 

Características. Sob a ótica da Evoluciologia, na evolução do conhecimento pessoal so-

brevêm características relevantes ao modo destas 14, dispostas na ordem alfabética: 

01.  Anticonhecimento: crença; crendice; fé; fanatismo; superstição; falácia; mito. 

02.  Autoconhecimento: autognose; autocompreensão; priorizações. 

03.  Cosmoconhecimento: consciência cósmica; Cosmoeticologia globalizante. 

04.  Desconhecimento: incultura; ignorância; Ignorantismo; apedeutismo. 

05.  Heteroconhecimento: absorção de outrem; percepção ampliada. 

06.  Holoconhecimento: Ciência; supercognição; polimatia; percepção cósmica. 

07.  Megaconhecimento: erudição; transcendência; megainformação. 

08.  Miniconhecimento: bisonharia; hipopensenidade; rudimentaridade intelectual. 

09.  Neoconhecimento: neossinapses; saberes prioritários; neocompreensão. 

10.  Paraconhecimento: Paracerebrologia; parapsiquismo; paracognição. 

11.  Pós-conhecimento: extracognição; especialização; complementação; a posteriori. 

12.  Pré-conhecimento: inato, prévio; a priori. 

13.  Protoconhecimento: perfunctório; restrito; rudimentar; simplista. 

14.  Retroconhecimento: as ideias inatas derivadas da Holomnemônica ou Parageneti-

cologia. 

 

Implicações. Na análise da Evoluciologia, a aquisição do conhecimento implica, por 

exemplo, no mínimo, nestas 13 realidades e pararrealidades básicas, aqui dispostas na ordem alfa-

bética dos temas: 

01.  Coexistência a favor: ou conexão, por acordo de ideias. 

02.  Coexistência contrária: ou conexão, por desacordo de ideias. 

03.  Consciência: pessoal quanto aos objetos e paraobjetos. 

04.  Diversidade: com as coisas, fatos e parafatos. 

05.  Figuras: ilustrações simbólicas, pictografias e parapictografias observadas. 

06.  Hábitos: e rotinas pessoais físicas e parapsíquicas. 

07.  Ideias: pessoais; autopensenizações; Pensenologia. 

08.  Identidade: com as coisas, fatos e parafatos. 

09.  Informação: ou desinformação, antinformação, subinformação. 

10.  Percepções: e parapercepções pessoais; Parapercepciologia. 
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11.  Rejeição: de ideias; lógica pessoal; preconcepções. 

12.  Relações dimensionais: intra e extrafísicas com o Cosmos. 

13.  Relações ideativas: bissociações; juízo crítico. 

 

Erudiciologia. A verdadeira polimatia é alcançada quando a pessoa não é mais atraída 

de imediato pelo corpus dos conteúdos dos textos, em geral, devassadoramente repetitivos, mas 

demonstra interesse maior tão somente por palavras, ou expressões isoladas, capazes de sugerir 

ideias novas ou neoverpons à leitora ou ao leitor eruditos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

1.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

2.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

3.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

4.  Incompletude:  Holomaturologia;  Neutro. 

5.  Nutrição  informacional:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

6.  Prole  mentalsomática:  Cogniciologia;  Homeostático. 

7.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

PELA  EPISTEMOLOGIA,  O  TERMO  CONSCIÊNCIA  SURGIU 

DO  FATO  DE  A  PERSONALIDADE,  O  EU  PENSANTE  OU 
 O  SER  INTELIGENTE,  TER  CONHECIMENTO  DE  SI  E  DAS 
COISAS,  PARARREALIDADES  E  ENERGIAS  DO  COSMOS. 

 

Questionologia. Qual a aplicação feita por você do próprio conhecimento avançado? 

Você está satisfeito com os resultados da própria cultura geral? 
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C O N H E C I M E N T O    CO N S C I E N C I O L Ó G I C O  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conhecimento conscienciológico é o conjunto de princípios, enunciados, 

técnicas e informações teáticas específicas da Ciência das Ciências, embasados no neoparadigma 

da própria consciência quando lúcida quanto à inteligência evolutiva (IE). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo conhecimento deriva do idioma Latim, cognoscere, “conhecer; ad-

quirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. 

Surgiu no Século XIV. O vocábulo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, 

“conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso ínti-

mo”, 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; trata-

mento sistemático de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Holoconhecimento conscienciológico. 2.  Teaticologia consciencio-

lógica. 3.  Holofilosofia. 

Neologia. As 3 expressões compostas conhecimento conscienciológico, conhecimento 

conscienciológico adolescente e conhecimento conscienciológico adulto são neologismos técni-

cos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Ignorância desorganizada. 2.  Apedeutismo anômico. 3.  Insciência 

primária. 4.  Ignorantismo. 

Estrangeirismologia: o corpus do conhecimento consensual da Conscienciologia;  

o know-how conscienciológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cognicialidade consciencial evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Experimentologia; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopen-

senes; a lucidopensenidade. 

 

Fatologia: o conhecimento conscienciológico; a cognição conscienciológica; o megaco-

nhecimento consciencial evolutivo; a autaquisição do conhecimento prioritário; a pancognição;  

a utopia do conhecimento total; a vida do semperaprendente; o rigor terminológico da Conscien-

ciologia; a Orismologia; a capacidade de previsão pessoal e controle dos fatos relativos à si pró-

prio; a teoria mais avançada para a explicação objetiva, pessoal, do Cosmos; a prioridade evolu-

tiva aplicada à programação existencial (autoproéxis); a Cognópolis, a Cidade do Conhecimento. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a Interlúdio, a Comunex do Paraconhecimento. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do controle pessoal. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do paraconhecimento. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional pessoal; as técnicas de mobilização das 

energias conscienciais; a técnica da tarefa energética pessoal; as técnicas de pesquisa conscien-

ciológica. 
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Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico nas Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometro-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores em geral. 

Efeitologia: os efeitos autopersuasivos das experimentações pessoais. 

Ciclologia: o ciclo experimental da evolução pessoal. 

Binomiologia: o binômio Subcerebrologia-Paracerebrologia; o binômio enciclopedis-

mo-pancognição. 

Interaciologia: a interação experiência pessoal–tranquilidade íntima. 

Crescendologia: o crescendo vida teórica–vida experimental. 

Trinomiologia: o trinômio autoconhecimento-projetabilidade-interassistencialidade;  

o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio Ciência-Filosofia-Politico-

logia. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma. 

Antagonismologia: o antagonismo ideológico, experimental, fundamental entre a Cons-

cienciologia e a Eletronótica; o antagonismo erudição / apedeutismo; o antagonismo conheci-

meno panorâmico / conhecimento restrito; o antagonismo conhecimento prioritário / conheci-

mento não-prioritário. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia direta. 

Legislogia: a lei do maior esforço pessoal. 

Filiologia: a neofilia; a cognofilia; a autognosiofilia; a pesquisofilia; a evoluciofilia;  

a cosmoeticofilia. 

Mitologia: o combate frontal às mitologias milenares pelo autoconhecimento teático. 

Holotecologia: a evolucioteca; a ciencioteca; a filosoficoteca; a experimentoteca;  

a cognoteca; a lexicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Cosmovisiologia; a Parapercepciologia;  

a Autexperimentologia; a Autocriteriologia; a Autopriorologia; a Autocoerenciologia; a Holofilo-

soficologia; a Mentalsomatologia; a Epistemologia; a Autodiscernimentologia; a Compreensiolo-

gia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

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

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens cognitor; o Homo 

sapiens conscientiocognitor; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens 

intellegens; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perqui-

sitor; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conhecimento conscienciológico adolescente = o do jovem, moça ou ra-

paz, com autorretrocognições intermissivas e autocompreensão da Invexologia; conhecimento 

conscienciológico adulto = a da personalidade madura buscando a ofiex pessoal, o compléxis  

e a condição da desperticidade. 

 

Culturologia: a Cultura Conscienciológica; a cultura da Cogniciologia Evolutiva. 

 

Abrangência. O conhecimento, em geral, envolve a opinião (doxa), a sabedoria (sofia)  

e a cognição sistematizada (episteme). 

 

Bases. Conforme a Parapesquisologia, eis, por exemplo, na ordem evolutiva, os 5 tipos 

básicos de conhecimento da Humanidade: 

1.  Conhecimento popular: o senso comum da cognição do povão ou do tradicionalis-

mo  falível e inexato. 

2.  Conhecimento teológico: o derivado das proposições dogmáticas religiosas, sem evi-

dências verificáveis, apoiado em crendices. 

3.  Conhecimento filosófico: gerado pela razão humana discernindo entre o certo e o er-

rado, com hipóteses não verificáveis. 

4.  Conhecimento científico: a cognição sistemática com análise, explicitação e predi-

ção dos fatos, sendo verificável, falível e aproximadamente exato, baseado na Materiologia ou 

Eletronótica. 

5.  Conhecimento conscienciológico: a cognição fundamentada no paradigma conscien-

cial, ou seja, nas pesquisas diretas, participativas, vivenciadas a partir da Descrenciologia, de mo-

do integral, multidimensional ou parapsíquico. 

 

Megaproblemática. A maioria dos componentes da Humanidade, ainda mergulhada no 

obscurantismo medievalesco das superstições (Ano-base: 2008), não admite como prioridade in-

teligente a existência do problema crucial da parapercepção patológica e, obviamente, não con-

corda com as soluções conscienciológicas para as questões evolutivas da personalidade. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 27 

características do conhecimento científico de acordo com autores prestigiados: 

01.  Conhecimento aberto. 

02.  Conhecimento acumulativo. 

03.  Conhecimento analítico. 

04.  Conhecimento certo. 

05.  Conhecimento claro. 

06.  Conhecimento comunicável. 

07.  Conhecimento constante. 

08.  Conhecimento crítico. 

09.  Conhecimento demonstrável. 

10.  Conhecimento desinteressado. 

11.  Conhecimento exato. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6450 

12.  Conhecimento experimental. 

13.  Conhecimento explicativo. 

14.  Conhecimento factual. 

15.  Conhecimento falível. 

16.  Conhecimento geral. 

17.  Conhecimento metódico. 

18.  Conhecimento objetivo. 

19.  Conhecimento preciso. 

20.  Conhecimento preditivo. 

21.  Conhecimento racional. 

22.  Conhecimento real. 

23.  Conhecimento sistemático. 

24.  Conhecimento transcendente aos fatos. 

25.  Conhecimento universal. 

26.  Conhecimento útil. 

27.  Conhecimento verificável. 

 

Paralelismologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

o conhecimento conscienciológico em comparação, cotejo ou confrontação direta com 4 outras 

categorias de conhecimento, a partir de 5 abordagens técnicas, inclusive referidas: 

1.  Conhecimento conscienciológico: real, pessoalmente, a partir do paradigma cons-

ciencial (Teaticologia); factual e parafactual, dependendo do autoparapsiquismo (Holobiografia; 

Curso Intermissivo pré-ressomático); contingente individual; sistemático individual; verificável 

individualmente (princípio da descrença); falível, dependendo da pessoa, em si; aproximadamen-

te exato, pois nenhuma consciência é perfeita ou completamente evoluída nesta dimensão humana 

ou intrafísica. 

2.  Conhecimento científico (paradigma convencional, Eletronótica): real; factual; con-

tingente; sistemático; verificável; falível; aproximadamente exato. 

3.  Conhecimento filosófico: valorativo; racional (lógico); sistemático; não verificável 

(teórico); infalível; exato. 

4.  Conhecimento popular (artesanal; pragmático; tradicional): valorativo; reflexivo; 

assistemático; verificável; falível; inexato. 

5.  Conhecimento teológico (dogmático; canônico; clerical): valorativo; inspiracional; 

sistemático; não verificável; infalível (peremptório); exato. 

 

Conclusiologia. A leitora ou leitor interessado pode chegar a alguma conclusão da linha 

ideal de conhecimento através da análise detalhista das listagens expostas. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o conhecimento conscienciológico, indicados para a ex-

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

ressados: 

01.  Autoconsciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Conhecimento:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Interrelações  interdisciplinares:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

08.  Neociência  conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 
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09.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

O  CONHECIMENTO  CONSCIENCIOLÓGICO  É  MEGADE-
SAFIO  PARA  TODAS  AS  PERSONALIDADES  HUMANAS  

RACIONAIS  E  LÓGICAS  SEM  OS  TRAVÕES  MILENARES 
DA  CORRUPÇÃO  E  DOS  AUTASSÉDIOS  CONSCIENCIAIS. 

 

Questionologia. O conhecimento conscienciológico significa alguma coisa ou exerce al-

gum papel definido para você, leitor ou leitora? Quais os resultados práticos obtidos a partir de  

tal postura? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Conde, Miguel; Bairro do Saber; Conscienciologia; Projeto do Megacomplexo Cultural Holoteca; Tertu-

liarium; Reportagem; O Globo; Jornal; Diário; Revista o Globo; Semanário; Ano 5; N. 222; 1 abrev.; 1 endereço; 13 fo-

tos; Rio de Janeiro, RJ; 26.10.08; páginas 5 (chamada), 20 a 22 e 24. 
2.  Tomanik, Eduardo Augusto; O Olhar no Espelho; 242 p.; 7 caps.; 81 citações; 6 enus.; 2 tabs.; 112 refs.; 

21 x 15,5 cm; br.; EDUEM: Editora da Universidade Estadual de Maringá; Maringá, PR; 1994; páginas 49 a 52. 
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C O N H E C I M E N T O    P R É V I O  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conhecimento prévio é o ato ou efeito de conhecer, apreender intelectual-

mente ou perceber de imediato, determinado fato, parafato, fenômeno, parafenômeno, realidade, 

pararrealidade ou verdade relativa a partir de cognições adredemente acumuladas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo conhecimento vem do idioma Latim, cognoscere, “conhecer; ad-

quirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; saber; ter in-

formação; reconhecer”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo prévio deriva também do idioma 

Latim, praevius, “que precede; que serve de guia”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Conhecimento anterior. 02.  Conhecimento antecipado; conheci-

mento pretérito. 03.  Conhecença prévia; retroconhecimento. 04.  Autorretrocognição. 05.  Ante-

conhecimento; conhecimento a priori; protoconhecimento. 06.  Antevisão. 07.  Pré-compreensão. 

08.  Presciência. 09.  Conhecimento inato; ideia inata. 10.  Precognição; pré-gnose; previsão; 

prognose; prognóstico. 

Neologia. As 3 expressões compostas conhecimento prévio mínimo, conhecimento pré-

vio mediano e conhecimento prévio máximo são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 01.  Conhecimento atual. 02.  Conhecimento momentoso. 03.  Simul-

cognição. 04.  Autoconhecimento. 05.  Gnose. 06.  Visão. 07.  Compreensão. 08.  Ideia adquirida. 

09.  Conhecimento a posteriori; conhecimento posterior. 10.  Pós-cognição; pós-gnose. 

Estrangeirismologia: o acúmulo de conhecimento prévio necessário para se chegar  

à condição do Homo sapiens sapiens; o conhecimento a priori; o foreknowledge. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à cognição básica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; a elaboração sofisticada da autopensenização; a claridade da autopensenização no pen. 

 

Fatologia: o conhecimento prévio; o saber de antemão; o conhecimento de causa; a fa-

miliaridade com o assunto sob análise; o reconhecimento espontâneo da conjuntura evolutiva;  

o diagnóstico situacional imediato; a previsão do encaminhamento da situação; o alicerce da 

aprendizagem; a previvência; a pré-compreensão; os estudos prévios; a relevância da acumulação 

da bagagem do conhecimento pessoal; o pré-requisito do taquipsiquismo; a qualificação do acer-

vo de conhecimentos prévios; o conhecimento verídico; o conhecimento autocentrado; o conheci-

mento descritivo; o conhecimento prescritivo; a ativação do conhecimento prévio; os processos 

cognitivos múltiplos; a coativação simultânea de atributos cerebrais; o conhecimento prévio como 

conceito subsunçor; a autoconsciência; o somatório dos componentes da autocognicialidade;  

a autexperiência; a autocompetência; o abalizamento pessoal; o holoconhecimento; a medida da 

autocognição; os elementos de sabedoria; a grandeza cognitiva; a excelência da acuidade mental; 

a sabedoria pessoal; a competência individual; o papel singular da memória cerebral e da holome-

mória; o grau de atilamento da memória proporcional à eficácia da recuperação cognitiva; as re-

trocognições dos conhecimentos reunidos ao longo da vida consciencial; o papel do reconheci-

mento prévio na construção do saber; a sabedoria como acúmulo de conhecimentos prévios prio-

ritários nivelados no essencial; o repertório de conhecimentos prévios denunciando o nível evolu-

tivo da consciência; as áreas específicas de acúmulo do conhecimento prévio; a supernutrição 

intelectual; as especialidades no universo do conhecimento; a Cognópolis. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as autorretrocognições; o fenômeno do já-visto projetivo; o dejaís-

mo em geral; a relevância da paraprocedência pessoal; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; 

a precognição; a supercognição. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio evolutivo de quanto maior o nível da evolução consciencial, 

maior a qualidade do volume de conhecimentos prévios; o efeito do conjunto das informações  

e princípios armazenados pela consciência; o princípio cortical de padrões previamente acumu-

lados. 

Teoriologia: a teoria do paraconhecimento. 

Tecnologia: a mnemotécnica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Holomnemônica; o laboratório 

conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomnemônica. 

Efeitologia: os efeitos da retenção do conhecimento. 

Neossinapsologia: as retrossinapses; a Economia Mental ou cortical possível graças ao 

mecanismo de reconhecimento de padrões; a reserva mental; a energia mental; o oxigênio no cé-

rebro; a densidade da conectividade neuronal; a velocidade de transmissão dos sinais elétricos pe-

lo axônio; a concentração de neurotransmissores cruciais na sinapse; o grande número de atrato-

res guardados no cérebro da conscin; os atratores corticais reconhecedores de padrões; a intuição 

como condensação de vasta experiência analítica anterior; a análise comprimida e cristalizada;  

a pré-análise; a pós-análise; a amídala cerebral; as condensações instintivas; o neocórtex; o lobo 

temporal; os lobos parietais; o lobo occipital; o lobo frontal. 

Ciclologia: o ciclo passado-presente-rememoração. 

Enumerologia: a sapiência; a erudição; o tirocínio; o traquejo; as inferências; as dedu-

ções; a autocosmovisão do assunto. 

Binomiologia: o binômio Subcerebrologia-Paracerebrologia; o binômio enciclopedis-

mo-pancognição. 

Interaciologia: a interação mnemônica do tempo. 

Crescendologia: o crescendo da bagagem intelectual mnemônica. 

Trinomiologia: o trinômio Ciência-Filosofia-Politicologia. 

Polinomiologia: o polinômio intracerebral subléxico-uniléxico-biléxico-poliléxico. 

Antagonismologia: o antagonismo memória / esquecimento. 

Paradoxologia: o paradoxo jovem sensitivo retrocognitivo–lastro mnemônico rico. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia pedagógica. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a autocogniciofilia; a leiturofilia. 

Holotecologia: a mnemoteca; a cognoteca; a lexicoteca; a encicloteca; a experimento-

teca; a culturoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Cerebrologia; a Neurociência; a Paragene-

ticologia; a Holobiografologia; a Passadologia; a Holomnemônica; a Paraprocedenciologia;  

a Autocriteriologia; a Parapercepciologia; a Erudiciologia. 

 

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 consciências em geral; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-
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tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o diagnosticador; o sábio;  

o taquipsiquista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a diagnosticadora;  

a mulher sábia; a taquipsiquista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens experimentator; o Homo 

sapiens retropensenor; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens sapientior; o Homo sa-

piens experiens; o Homo sapiens polymatha. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conhecimento prévio mínimo = a cognição antecipada trivial quando re-

lativa tão somente ao microuniverso da conscin, em si; conhecimento prévio mediano = a cogni-

ção antecipada quando de alta abrangência ao nível da erudição ou da polimatia intrafísica; co-

nhecimento prévio máximo = a cognição antecipada quando em escala multidimensional ou para-

psíquica da conscin lúcida. 

 

Culturologia: a cultura do conhecimento prévio; a Multiculturologia; a evitação dos 

preconceitos, da apriorismose e da cultura inútil. 

 

Taxologia. Segundo a Autocogniciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 con-

dições ou reações nas quais a conscin evidencia o papel valioso do conhecimento prévio: 

1.  Algo. O reconhecimento de algo adredemente sabido, porém tido por outrem como 

novo. 

2.  Anedota. O ato de compreender o humor contido na anedota ou piada sutil. 

3.  Delito. A evitação da autocumplicidade no ato delituoso pela identificação instantâ-

nea da premeditação sutil dos propositores. 

4.  Filme. O ato da identificação antecipada do final do enredo do filme em andamento. 

5.  Frase. O ato de terminar a frase do interlocutor no meio da explanação. 

6.  Interassistenciologia. A compreensão antecipada das necessidades da consciência as-

sistida. 

7.  Livro. O ato de saltar a leitura do texto do livro e ir direto às conclusões por deduzir 

os argumentos conhecidos através de outras obras lidas do autor ou autora. 

8.  Notícia. O ato de abster-se de ler a notícia por já prever e concluir sobre o conteúdo 

apenas pela leitura do título. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o conhecimento prévio, indicados para a expansão das 

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

01.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

05.  Autolucidez  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Conhecimento:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Conjunção  autocognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

08.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

09.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

10.  Reconhecimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Refém  da  autocognição:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

12.  Saber  transversal:  Autocogniciologia;  Neutro. 

 

O  PATAMAR  DOS  CONHECIMENTOS  PRÉVIOS  DETERMINA  

A  DESENVOLTURA  MENTAL,  EMOCIONAL  E  PRAGMÁTICA  

DA  CONSCIN  EM  TODOS  OS  MOMENTOS  E  SITUAÇÕES  

CONJUNTURAIS  DA  VIDA  INTRA  E  EXTRAFÍSICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém acuidade sobre o próprio acervo de co-

nhecimentos prévios? Você tira proveito dos mecanismos de acumulação dos conhecimentos 

prévios? 
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C O N H E C I M E N T O    T E Á T I C O  
( T E A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O conhecimento teático é a informação acurada conquistada pela conscin 

sobre faceta da realidade intra ou extraconsciencial, embasada na pesquisa teórica, detalhista  

e aprofundada (1% da teoria), e na experimentação direta, vivenciada e participativa (99% da 

prática), constituindo síntese cognitiva inalienável e apoiadora da autevolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo conhecimento deriva do idioma Latim, cognoscere, “conhecer; 

adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhe-

cer.” Apareceu no Século XIV. O termo teoria procede também do idioma Latim, theoria, “inves-

tigação filosófica”, e este do idioma Grego, theoría, “ação de observar, examinar, estudo ou co-

nhecimento devido a raciocínio especulativo”. Surgiu no Século XVI. A palavra prática provém 

do mesmo idioma Latim, practice, “prática”, e esta do idioma Grego, praktiké, “a Ciência prática, 

em oposição à Ciência especulativa”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Vivência autopesquisada. 02.  Pesquisa autovivenciada. 03.  Hipóte-

se corroborada ou refutada pela autexperimentação. 04.  Autocomprovação da verpon. 05.  Casu-

ística pessoal analisada. 06.  Teoria autocomprovada. 07.  Síntese do labcon. 08.  Práxis qualifica-

da pela pesquisa. 09.  Heurística participativa. 10.  Constructo ou paraconstructo experienciado. 

Neologia. As 4 expressões compostas conhecimento teático, conhecimento teático míni-

mo, conhecimento teático mediano e conhecimento teático máximo são neologismos técnicos da 

Teaticologia. 

Antonimologia: 01.  Conhecimento teórico. 02.  Habilidade cerebelar. 03.  Hipótese não 

falseável (anticientífica). 04.  Achismo. 05.  Dogma; verdade inverificável. 06.  Crença; fé racio-

cinada. 07.  Diletantismo; especulação improfícua. 08.  Apriorismo. 09.  Atavismo. 10.  Tradicio-

nalismo rígido. 

Estrangeirismologia: os findings da autopesquisa; o know-how teático; a comprovação 

de visu dos fatos e parafatos; o nosce te ipsum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às autovivências lúcidas. 

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

cia: manancial cognitivo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pesquisístico pessoal; os embriopensenes; a embriopen-

senidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os sumo-

pensenes; a sumopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade. 

 

Fatologia: o conhecimento teático; o labcon; as autovivências; as autopesquisas prioritá-

rias; a Holoteca; o Holociclo; a biblioteca pessoal; a educação formal; as viagens culturais; a bol-

sa de estudos no estrangeiro; os debates; as refutações; as pesquisas de campo; o caderno de regis-

tro das vivências pessoais; o embasamento dos arrazoados nas autexperimentações; o aprendizado 

pelo estágio prático; a confluência das abordagens pesquisísticas; a autocasuística diuturna como 

fonte das gescons; a megacoerência científica da pesquisa participativa; a preceptoria; a bagagem 

de vida submetida ao crivo mentalsomático; o realismo consciencial; o pragmatismo cosmoético; 

os fatos e parafatos na condição de megaprofessores; a usabilidade das ideias; o jaleco tão somen-

te para enfeite; o academicismo sem inteligência evolutiva (IE); a reprodução acrítica de concei-

tos não vivenciados; o paper anêmico; a verbação; a autoridade moral; o autenticismo; a sinceri-

dade intelectual. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) na condição de chave geral 

para acesso aos parafatos; a parapreceptoria; a valorização das parapercepções analisadas; o patri-

mônio cultural e paracultural angariado nas múltiplas vidas intrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelecção-experimentação. 

Principiologia: o princípio da descrença autovivenciado. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Teaticologia; a teoria do conhecimento. 

Tecnologia: a técnica da circularidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da sinalética parapsíquica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Experi-

mentologia. 

Ciclologia: o ciclo problema-hipótese-experimento-análise-teoria. 

Enumerologia: a aberração cromática; a tinta de doble-tom; o conflito de leis; o cruza-

mento de raças; a luta de classes; os falsos amigos; a transmigração de consciexes. 

Binomiologia: o binômio vivência-reflexão. 

Interaciologia: a interação teoria-prática. 

Crescendologia: o crescendo curiosidade-interesse-pesquisa-experimentação-conheci-

mento. 

Antagonismologia: o antagonismo empirismo / racionalismo. 

Politicologia: a cognocracia; a teaticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a experimentofilia; a gnosiofilia. 

Fobiologia: a epistemofobia; a leiturofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Swedenborg. 

Mitologia: o mito da neutralidade científica; o mito da objetividade científica absoluta;  

o mito da inviabilidade da pesquisa participativa. 

Holotecologia: a cognoteca; a teaticoteca; a experimentoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Teaticologia; a Experimentologia; a Autocogniciologia; a Gno-

siologia; a Epistemologia; a Mentalsomatologia; a Metodologia; a Heuristicologia; a Polimatolo-

gia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin investigadora do Cosmos. 

 

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

cadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;  

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o re-

ciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexis-

ta; o parapercepciologista; o pesquisador; o preceptor; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; 

o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o triatleta consciencial; o verbetólogo; o volun-

tário; o tocador de obra; o paracientista. 

 

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

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

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

ta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeduca-
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dora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a re-

ciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexis-

ta; a parapercepciologista; a pesquisadora; a preceptora; a pré-serenona vulgar; a projetora cons-

ciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a triatleta consciencial; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a paracientista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens 

rationabilis; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens hermeneu-

ticus; o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conhecimento teático mínimo = a leitura de paper sobre o estado vibra-

cional seguida das primeiras experimentações desta técnica; conhecimento teático mediano = a vi-

vência de projeção consciente espontânea e o estudo de tratado abrangente sobre o tema visando 

compreender o fato; conhecimento teático máximo = a erudição cosmovisiológica associada à ex-

periência genuína do fenômeno de cosmoconsciência. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Evoluciologia. 

 

Teaticologia. Pelo prisma da Interassistenciologia, o valor da cognição amplifica-se ex-

ponencialmente quando utilizada em favor da melhoria das condições de lucidez e saúde das 

consciências, ou seja, através da partilha do saber ou do conhecimento distributivo. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, a listagem de 10 características representativas dos perfis das conscins cerebelar, teoricona  

e teática, a fim de explicitar as diferenças de enfoque quanto à Experimentologia e às repercus-

sões evolutivas decorrentes: 

 

Tabela  –  Características  dos  Perfis  Conscienciais 

 

N
os

 Conscin  Cerebelar Conscin  Teoricona Conscin  Teática 

01. Acriticidade Hipercriticidade Autocriticidade 

02. Amadorismo Perfeccionismo Pragmatismo 

03. Ansiosismo Apatia Sabedoria  pacificadora 

04. Automimese  de  erros Automimese  de  omissões Automimese  de  acertos 

05. Ignorantismo Vaidade  intelectual Verbação 

06. Ingenuidade Apriorismose Calculismo  cosmoético 

07. Irreflexão Inação Prontidão 

08. Materialismo  crasso Idealismo  improfícuo Realismo  multidimensional 

09. Precipitação Murismo Decidofilia 

10. Superficialidade Prolixidade Percuciência 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com o conhecimento teático, indicados para a expansão das 

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

01.  Autocomprovação:  Autevoluciologia;  Neutro. 

02.  Balão  de  ensaio:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Conhecimento:  Autocogniciologia;  Neutro. 

04.  Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

05.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Hipótese:  Experimentologia;  Neutro. 

07.  Logos:  Raciocinologia;  Homeostático. 

08.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

09.  Parateática:  Experimentologia;  Homeostático. 

10.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Sustentação  factual:  Argumentologia;  Homeostático. 

12.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

13.  Teaticologia:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

14.  Verpon  motivadora:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Zetética:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

 

A  TEATICOLOGIA  SUPERA  A  OPOSIÇÃO  ENTRE   
O  EMPIRISMO  E  O  RACIONALISMO,  PROPONDO   
O  AUTOCONHECIMENTO  COM  MAIOR  PARTICIPA 
ÇÃO  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  (IE)  TEÁTICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já analisou com maior percuciência o valor dos 

próprios conhecimentos teáticos? Prioriza a expansão e distribuição destes conhecimentos? 

 

M. B. 
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C O N I U N C T I O  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A coniunctio é o processo contínuo de união ou conjunção dos opostos 

abarcando 4 condições diversas: 1. na intimidade do microuniverso da consciência; 2. entre cons-

cins; 3. entre consciexes; e 4. entre conscins e consciexes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo do idioma Latim Clássico, coniunctio, é formado por cum, “com”; 

e por iungo, “unir, juntar, ligar, conectar”. 

Sinonimologia: 1.  Conjunctio. 2.  Conjugação; conjunção; junção. 3.  União dos opos-

tos. 4.  Problemática das oposições. 5.  Afinidade dos contrários. 6.  Paradoxo oposição-intera-

ção. 7.  Bissociação. 

Neologia. Os 2 vocábulos miniconiunctio e maxiconiunctio são neologismos técnicos da 

Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Marasmologia. 2.  Mesmexologia. 3.  Manifestações análogas.  

4.  União homossexual. 5.  Desunião. 6.  Dissociação. 7.  Repulsão. 

Estrangeirismologia: a coniunctio; a coniunctio oppositorium; a conjunctio. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a junção; a conjunção intraconsciencial; a multiconexão; a coesão; a união 

dos opostos; a correlação; a vinculação insuspeitada; a bissociação; a problemática das oposi-

ções; a problemática das interrelações; o ajustamento interconsciencial; o refinamento da afinida-

de dos contrários; a interprisão grupocármica; a relação mútua; a interrelação imprevista; as mani-

festações opositivas interativas; a coocorrência; o cruzamento; o hibridismo; a associação de 

ideias; a trissociação; a lincagem; a antinomia; a aporia; o oximoro; o abertismo consciencial;  

a reconciliação; o vínculo consciencial; a grupalidade. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da sinalética energética. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Paradoxologia: os paradoxos em geral. 

Filiologia: a neofilia; a conviviofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a correlacionoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Grupocarmologia; a Interpri-

siologia; a Assediologia; a Binomiologia; a Analogisticologia; a Coerenciologia; a Comunicolo-

gia; a Parassociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: as conscins; as consciexes; as conscins e consciexes. 
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Masculinologia: o interpresidiário; o filólogo-filósofo. 

 

Femininologia: a interpresidiária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bissocialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconiunctio = o pesquisador-sensitivo, homem ou mulher, na Para-

percepciologia; maxiconiunctio = o tenepessista–amparador extrafísico, paravisual de homem ou 

mulher, na Assistenciologia. 

 

Taxologia. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 condições – uniões e duplas – típicas, em geral, da coniunctio: 

01.  Dupla gestante-feto: Biologia Humana; Somatologia. 

02.  Dupla inversor-reciclante: Invexologia; ASSINVÉXIS. 

03.  Dupla macho-fêmea: ginossoma-androssoma; união heterossexual; Sexossomato-

logia. 

04.  Dupla possessor-possesso: Assediologia; Desassediologia; Consciencioterapia. 

05.  Dupla professor-aluno: mestre-discípulo; Parapedagogiologia. 

06.  União cérebro-paracérebro: Paracerebrologia. 

07.  União consciência-energia: a essência da vida; Experimentologia. 

08.  União Paragenética-Genética: Ressomatologia; Evoluciologia. 

09.  União recéxis-recin: Recexologia; Proexologia. 

10.  União soma-mentalsoma: Holossomatologia. 

 

Intraconsciencialidade. Conforme os princípios da Conscienciometrologia, eis, por 

exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de binômios com relação direta com a coniunctio in-

traconsciencial: 

01.  Binômio animismo-parapsiquismo: Parapercepciologia. 

02.  Binômio autodiscernimento-afetividade: Psicossomatologia. 

03.  Binômio consciência-energia: Energossomatologia. 

04.  Binômio consciente-inconsciente: Psicanálise. 

05.  Binômio Fisiologia-Parafisiologia: Holossomatologia. 

06.  Binômio Imagística-Imagética: Holomnemônica. 

07.  Binômio impulso-cerebelo: Cerebrologia. 

08.  Binômio irreflexão-reflexão: Voliciologia. 

09.  Binômio passividade-passiva–passividade-ativa: Assistenciologia. 

10.  Binômio serenidade-benignidade: Serenologia. 

 

Opostos. Segundo a Holomaturologia, importa enfatizar ser a coniunctio a responsável 

pela união sutil do oposto real com o oposto irreal, como ocorre, por exemplo, nestes 4 fatos óti-

cos, híbridos com a aparência ou a ilusão, dispostos na ordem alfabética: 

1.  Estereograma: as visualizações da irrealidade. 

2.  Ilusão ótica: a enganologia da visão humana. 

3.  Mensagem subliminar: a persuasão inconsciente. 

4.  Reflexões especulares: os jogos de espelhos ou de reflexos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a coniunctio, indicados para a expansão das abordagens 

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

1.  Adulto-criança:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

2.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

3.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

4.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

5.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

6.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

7.  Hibridismo:  Comunicologia;  Neutro. 

 

A  CONIUNCTIO  É  CONDIÇÃO  AINDA  MUITO  EVITADA,  ER-
RADAMENTE,  DENTRO  DA  PRÓPRIA  CONSCIÊNCIA,  QUAL  

OCORRE  COM  O  PARAPSICÓLOGO  ASSUMIDO,  SIMULTA-
NEAMENTE  SENSITIVO  PARAPSÍQUICO  NÃO  ASSUMIDO. 

 

Questionologia. Você vivencia alguma condição lúcida, útil e aplicável da coniunctio 

dentro do próprio microuniverso consciencial? Em qual área de manifestação? 
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C O N J U N Ç Ã O    AU T O C O G N I T I V A  
( A U T O C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conjunção autocognitiva é o ato ou efeito de conjungir, ligar, unir ou as-

sociar assuntos diferentes a fim de estabelecer ligações explicitantes ainda não entrevistas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo conjunção deriva do idioma Latim, conjunctio, “união; sociedade; 

ajuntamento de letras umas com as outras ao lê-las; união de sentimentos; simpatia; proposição 

conjuntiva; conjunção”. Apareceu no Século XV. O elemento de composição auto procede do 

idioma Grego, autós, “eu mesmo; por si próprio”. A palavra cognitivo vem do idioma Latim, 

cognitum, de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; 

tomar conhecimento de; reconhecer”. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 01.  Junção cognitiva. 02.  Conjunturas co-ocorrentes. 03.  Interativida-

de intelectual. 04.  Convergência autocognitiva. 05.  Confluência autocognitiva. 06.  Interação au-

tocognitiva. 07.  Associação de ideias magnas. 08.  Auterudiciologia. 09.  Autopolimatia. 10.  

Mentalsomatologia pessoal. 

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

conjuncional; conjuncionalidade; conjungir; conjuntivo; desconjunção; desconjuntamento; des-

conjuntura; interconjunção; intraconjunção; superconjunção. 

Neologia. As 3 expressões compostas conjunção autocognitiva, conjunção autocognitiva 

eventual e conjunção autocognitiva sistemática são neologismos técnicos da Autocogniciologia. 

Antonimologia: 01.  Autodesconjunção cognitiva. 02.  Autodispersão cognitiva.  

03.  Autodivergência cognitiva. 04.  Inconfluência cognitiva. 05.  Desassociação de ideias.  

06.  Apedeutismo. 07.  Psicossomaticidade pessoal. 08.  Difusão ideativa. 09.  Monovisão do co-

nhecimento. 10.  Visão pontual da ideia. 

Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium; o upgrade intelectivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocogniciologia. 

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

ções fortalecem. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cognição; os ortopensenes; a ortopensenidade;  

a conjunção de grupopensenes; os cognopensenes; a cognopensenidade. 

 

Fatologia: a conjunção autocognitiva; as conjunturas co-ocorrentes; a co-ocorrência 

ideativa; o atributo mentalsomático da associação de ideias; os exercícios das associações de 

ideias; as identificações máximas dos constructos; as interatividades cognitivas; as associações 

mentais; os ricochetes dos enfoques das hipóteses; as intercorrelações; as inferências; o hibridis-

mo cognitivo; a megaconvergência ideativa; as ideias interdependentes; a conjunção dos megafo-

cos; a bissociação; a trissociação; a conjunção dos opostos; a conjunção cérebro-paracérebro;  

a união soma-mentalsoma; a taquicognoscência; as verpons pervagantes. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ideológico. 
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Principiologia: o megaprincípio da conjunção cognitiva; o princípio da perseverança 

pesquisística; o princípio do “quem procura, acha”. 

Teoriologia: a teoria da coerência. 

Tecnologia: a técnica da conjunção cognitiva; a técnica da megassociação de temas;  

a técnica do detalhismo; a técnica da atomização cognitiva; a técnica do binômio pesquisa-espe-

cialidade; a técnica da associação de ideias; a técnica dos conceitos conjugados; a técnica da 

justificativa associativa; a técnica da reação em cadeia intelectiva; a técnica das minivariáveis 

analíticas; a técnica das variáveis analíticas. 

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

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laborató-

rio conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o la-

boratório conscienciológico Serenarium. 

Enumerologia: o ponto de conjunção ignorado; a vinculação ideativa insuspeita; o en-

caixe ideativo inédito; a conectividade impressentida; o fio da meada ignorado; as realidades fur-

tivas; a identificação do sobretom. 

Interaciologia: a interação ideias-linguagem; a interação conjunção autocognitiva– 

–energias conscienciais–autoparapsiquismo. 

Trinomiologia: o trinômio conexionismo-interacionismo-sincronismo; o trinômio ideia 

original–experimentação–síntese. 

Antagonismologia: o antagonismo conjunção / desconjunção; o antagonismo conver-

gência / divergência; o antagonismo ideia-conteúdo / ideia-forma. 

Politicologia: lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a pesquisofilia; a neofilia. 

Holotecologia: a cognoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a sincronoteca; a enci-

cloteca. 

Interdisciplinologia: a Autocogniciologia; a Confluenciologia; a Interaciologia; a Men-

talsomatologia; a Holoculturologia; a Analogística; a Binomiologia; a Trinomiologia; a Polino-

miologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comu-

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

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

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

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

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

ação. 

 

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

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

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

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

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

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

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

ação. 
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Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens autoperquisitor;  

o Homo sapiens intrarticulator; o Homo sapiens magnificator; o Homo sapiens maxilucidus;  

o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conjunção autocognitiva eventual = a esporádica, própria da pessoa mais 

cerebelar ou vulgar; conjunção autocognitiva sistemática = a rotineira, própria da pessoa cerebral, 

polimática. 

 

Confluenciologia. Sob a ótica da Holomaturologia, a magnitude da intelectualidade, da 

cultura pessoal e da erudição da conscin não são apenas o aprofundamento e a expansão do co-

nhecimento, da autocognição, da formação cultural ou da bagagem intelectual da personalidade,  

e sim a conjunção ou confluência inteligente e correta dos assuntos magnos, ou temas cognitivos 

diversificados, promovendo a ampliação da cosmovisão multidimensional no momento evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conjunção autocognitiva, indicados para a expansão das 

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

01.  Afinidade  cognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

05.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

07.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Intrarticulação  heurística:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Magnificação  mentalsomática:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

10.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

 

AS  CONJUNÇÕES  AUTOCOGNITIVAS  FINCAM  NO  MI- 
CROUNIVERSO  CONSCIENCIAL  DA  CONSCIN  AS  RAÍZES 

DO  GENERALISMO,  DA  COSMOVISÃO,  DO  UNIVERSALIS- 
MO,  DA  MEGAFRATERNIDADE  E  DA  POLICARMALIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a conjunção autocognitiva eventual ou 

sistematicamente? Em quais linhas de perquirições? 
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C O N O T A Ç Ã O    P A R A P S Í Q U I C A  
( P A R A P E R C E P C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conotação parapsíquica é a implicação, implicitação, interrelação, con-

comitância, associação, vinculação e inseparabilidade lógica, natural, do parapsiquismo humano 

com qualquer outra categoria de realidade. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo conotação vem do idioma Latim Medieval, connotatio, “significa-

ção associada a (outro elemento ou objeto); implicação de sentido inerente; evocação de proprie-

dade implícita”, derivado de connotation, de connotare, “indicar ou significar junto com ou por 

associação a; implicar uma propriedade de”, e este do verbo notare, “marcar; indicar; escrever; 

dizer em poucas palavras; denominar; exprimir; comentar; repreender”. O elemento de composi-

ção para provém do idioma Grego, pará, “por intermédio de; para além de”. O vocábulo psíquico 

procede também do idioma Grego, psykhikós, “relativo ao sopro, à vida, aos seres vivos, à alma”, 

de psykhé, “alma, como princípio de vida e sede dos desejos; sopro de vida”. Apareceu no Século 

XIX. 

Sinonimologia: 1.  Implicação parapsíquica. 2.  Vinculação parapsíquica. 3.  Sensibili-

dade parapsíquica. 4.  Parapsiquismo natural. 5.  Antimonodimensionalismo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo conotação: 

conotar; conotativa; conotativo. 

Neologia. As 4 expressões compostas conotação parapsíquica, conotação parapsíquica 

mínima, conotação parapsíquica mediana e conotação parapsíquica máxima são neologismos 

técnicos da Parapercepciologia. 

Antonimologia: 1.  Separação parapsíquica. 2.  Desvinculação parapsíquica. 3.  Conota-

ção física. 4.  Antiparapercuciência. 5.  Insensibilidade parapsíquica. 6.  Monodimensionalismo. 

7.  Monovisão materiológica. 8.  Antiparaperceptividade. 9.  Distanciamento parapsíquico. 

Estrangeirismologia: a conotação parapsíquica urbi et orbi; o Acoplamentarium; o Pro-

jectarium; o Paraperceptarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao nível da paraperceptibilidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoparaperceptibilidade; os nexopensenes;  

a nexopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os cosmopensenes;  

a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: as múltiplas conotações dos fatos na vida intrafísica; a faculdade mental de 

conotar; as conotações entre os significados das realidades; a conotação preconceituosa; a conota-

ção curiosa; a conotação ofensiva; a conotação anticosmoética; a conotação patológica; o dicioná-

rio cerebral de termos parapsíquicos; a denominação adequada das vivências parapsíquicas; a cri-

ação de neologismos parapsíquicos. 

 

Parafatologia: a conotação parapsíquica; o papel ímpar de imensa relevância da para-

perceptibilidade na vida humana; o investimento no autoparapsiquismo; a autoconscientização 

multidimensional (AM); a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; os fenômenos parapsíquicos identificados; a visão do Cosmos in-

cluindo as demais dimensões; a interpretação personalíssima do conteúdo dos parafenômenos; as 

conotações parapsíquicas a partir da paraprocedência pessoal; o padrão de conotação parafenomê-
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nica parapsíquica; o peso da conotação parapsíquica; a conotação parapsíquica pertinente; o me-

lhor fenômeno para se estabelecer a conotação com determinada realidade; o megafoco evolutivo 

das abordagens multidimensionais; as energias conscienciais (ECs) na condição de motor das co-

notações parapsíquicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autoparapsiquismo-Autocosmoética. 

Principiologia: a teática do princípio da descrença; o princípio do “contra parafatos 

não adiantam parargumentos”. 

Codigologia: o autoparapsiquismo aperfeiçoando o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria das conotações em geral. 

Tecnologia: a técnica da exaustividade; as técnicas de desenvolvimento do autoparapsi-

quismo. 

Voluntariologia: o voluntário nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmovisiólogos. 

Efeitologia: os efeitos do fenômeno do extrapolacionismo. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo; o ciclo para-

psíquico coativação atributiva–paracoativação atributiva. 

Enumerologia: a conotação parapsíquica com a família nuclear; a conotação parapsí-

quica com a Socin; a conotação parapsíquica com a educação; a conotação parapsíquica com  

a Ciência Convencional; a conotação parapsíquica com a Cosmoética; a conotação parapsíquica 

com a evolução consciencial; a conotação parapsíquica com a autoproéxis. 

Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio intenção-conotação. 

Interaciologia: a interação percepção-parapercepção; a interação percepto-paraper-

cepto; a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno parapsíquico; a intera-

ção fenômeno físico–fenômeno fisiológico; a interação loc intrafísico–loc extrafísico; a interação 

conotação (derivação) parapsíquica–denotação (significação) parapsíquica. 

Crescendologia: o crescendo pesquisa física monovisiológica–pesquisa parapsíquica 

cosmovisiológica. 

Trinomiologia: o trinômio conexidade-conotação-concatenação; o trinômio avaliar-in-

formar-esclarecer; o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–parapercepções multidimen-

sionais. 

Polinomiologia: o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepcio-

logia. 

Antagonismologia: o antagonismo sensações orgânicas / percepções parapsíquicas;  

o antagonismo conotação parapsíquica / conotação eletronótica; o antagonismo conotação para-

psíquica cosmoética / conotação parapsíquica baratrosférica; o antagonismo conotação parapsí-

quica mentalsomática / conotação parapsíquica psicossomática; o antagonismo abordagem 

intrafísica / abordagem extrafísica; o antagonismo atenção monodimensional / atenção multidi-

mensional; o antagonismo realidade objetiva parapsíquica / realidade subjetiva parapsíquica. 

Paradoxologia: o paradoxo do Hércules supersensitivo parapsíquico. 

Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a suplantação das leis da Física Eletronótica. 

Filiologia: a parapsicofilia. 

Sindromologia: a síndrome de Swedenborg. 

Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a pa-

rafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Co-

notaciologia; a Associaciologia; a Vinculologia; a Conexologia; a Comunicologia; a Parafenome-

nologia; a Autocriteriologia; a Cosmovisiologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens connotator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens referens; o Homo sapiens 

lucidus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens prioritarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conotação parapsíquica mínima = a inversiva ou existente com a condi-

ção da inversão existencial (invéxis); conotação parapsíquica mediana = a tenepessista ou exis-

tente com as práticas, diárias, das tarefas energéticas pessoais (tenepes); conotação parapsíquica 

máxima = a ofiexista ou existente com as práticas interassistenciais da oficina extrafísica (ofiex) 

pessoal. 

 

Culturologia: a Multiculturologia do Parapsiquismo. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a conotação parapsíquica, indicados para a expansão das 

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

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

03.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Escolha  qualimétrica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

06.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Paracontato:  Parapercepciologia;  Neutro. 

08.  Parapsiquismo  despercebido:  Parapercepciologia;  Neutro. 

09.  Recurso  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

10.  Referência:  Autevoluciologia;  Neutro. 
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11.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  TÉCNICA  DA  CONOTAÇÃO  PARAPSÍQUICA,  APLICADA  

ÀS  REALIDADES  DO  HOLOPENSENE  PESSOAL,  AMPLIA 
A  COSMOVISÃO  CORRETA  DAS  REALIDADES  CONS-

CIENCIAIS,  MULTIDIMENSIONAIS,  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, imprime conotações parapsíquicas às realidades 

em torno objetivando a maior compreensão da evolução consciencial? Sobre quais coisas e em 

quais condições ou circunstâncias? 
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C O N Q U I S T A    E V O L U T I V A  
( A U T O D E T E R M I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conquista evolutiva é o ato ou efeito de a conscin autodeterminada, ho-

mem ou mulher, haurir ganhos existenciais por meios dos autesforços, a exemplo das neoideias 

libertadoras, dos acertos nas práticas interassistenciais e nas autorrecins promotoras do autodesas-

sédio. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo conquistar deriva do idioma Latim Medieval, conquistare, “con-

quistar”, e esta do idioma Latim, conquirere, “buscar; procurar juntamente; recrutar”, sob influên-

cia do verbo quaerere, “querer”. Apareceu no Século XIV. O vocábulo conquista surgiu no Sécu-

lo XIII. A palavra evolutivo procede do idioma Francês, evolutif, de evolution, e este do idioma 

Latim, evolutio, “ação de percorrer, de desenrolar”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Ganho evolutivo. 2.  Êxito evolutivo. 3.  Sucesso existencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas conquista evolutiva, conquista evolutiva primária 

e conquista evolutiva avançada são neologismos técnicos da Autodeterminologia. 

Antonimologia: 1.  Fracasso existencial. 2.  Perda das oportunidades. 3.  Automimese 

dispensável. 4.  Acomodação existencial. 

Estrangeirismologia: o background consciencial; o upgrade intermissivo; os findings 

da autopesquisa; o way of discovery. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autodesassediologia Evolutiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabulare relativo ao tema: – Conquista: es-

forço pessoal. 

Ortopensatologia: – “Conquistas. Talvez, dentre mil conquistas evolutivas do Ser 

Serenão, deve estar inserida a autodeterminação javalínica, complexa, de exemplificar a Impacto-

terapia, a Cosmoética Destrutiva e a omissuper”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoderminação evolutiva; os prioropensenes;  

a prioropensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade; a desvinculação de holopenesenes religiosos; a autopense-

nização recinológica; o holopensene pessoal da autodesassedialidade. 

 

Fatologia: a conquista evolutiva; as conquistas intraconscienciais e extraconscienciais;  

o recebimento de afeto por parte dos familiares; a casa dos pais na condição de primeira escola da 

vida; o companheirismo entre irmãos; os aprendizados provenientes das amizades; a conclusão da 

escolaridade formal; a dedicação dos professores ao ato de ensinar; o trafor da escrita se sobres-

saindo na adolescência; o exercício profissional, possibilitando a sustentação financeira pessoal;  

a ajuda econômica aos familiares; as práticas assistenciais na tacon; a predileção pelo estudo cien-

tífico; a assunção do paradigma consciencial; o comprometimento pessoal em disponibilizar  

o paradigma da Conscienciologia para os pesquisadores da Ciência Convencional; a saúde holo-

ssomática, possibilitando a realização da tares; a satisfação pessoal em compartilhar os conheci-

mentos hauridos no Curso Intermissivo (CI); a conquista marcante de voluntariar na Consciemci-

ologia; a docência itinerante nacional; a integração no Grupo de Reciclantes Existenciais (Gre-

cex); a necessidade de antecipar o início das práticas da tenepes; a aquisição da primeira base físi-

ca; a radicação vitalícia na Cognópolis Foz do Iguaçu; a produção de artigos; a escrita de verbe-

tes; a inserção pessoal entre os 500 primeiros verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciolo-
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gia; a publicação de artigos e livros relacionados às especialidades da Conscienciologia; a neces-

sidade de usar tanto a linguagem coloquial, quanto o estilo científico, conforme o tipo de publica-

ção; o aumento do percentual pessoal de Cosmoética vivenciada; o início das atividades anuais da 

Colegiologia, permitindo a ampliação das autopesquisas em diferentes especialidades consciem-

ciológicas, em prol do autodesassédio; a dedicação ao cumprimento da proéxis; a Consciemciolo-

gia proporcionando a cosmovisão das centenas de especialidades para a conscin lúcida atingir  

o estado de desperticidade; o desafio do alcance da desassedialidade permanente total em 3 anos, 

na condição de conquista evolutiva magna; a progressiva resiliência perante o heterassédio gru-

pal. 

 

Parafatologia: a autovivência intensificada e curativa do estado vibracional (EV) profi-

lático; os flashes retrocognitivos permitindo rememorações de retrossomas; as habilidades enrai-

zadas na paragenética; os paravínculos sadios e doentios; a superação dos ataques extrafísicos os-

tensivos; os experimentos tenepessísticos proporcionando acalmia às consciexes alteradas; a exi-

gência das práticas extras de tenepes; o investimento exitoso no desenvolvimento parapsíquico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo conquista marcante–vontade inquebrantável; o sinergis-

mo conquista evolutiva–autesforço perseverante. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio de cada cons-

ciência ser a principal responsável pela própria evolução; o princípio “quem procura, acha”. 

Codigologia: o código pessoal de prioridades evolutivas; o código de valores pessoais; 

a ampliação do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do descarte do imprestável; a teoria do autodiscernimento multidi-

mensional; a teoria das verdades relativas de ponta (verpons) da Conscienciologia; a teoria da 

recuperação das unidades de lucidez (cons). 

Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; a técnica da tenepes; a técnica 

das autorretrocognições sadias. 

Voluntariologia: o paravoluntariado consolidado da conscin minipeça autolúcida do 

Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico 

da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Recexologia;  

o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio In-

visível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Holo-

maturologia. 

Efeitologia: os efeitos da convivência com os amparadores extrafísicos de função;  

o efeito potencializador da recin no momento evolutivo acertado; os efeitos das participações em 

dinâmicas parapsíquicas; o efeito expansor mentalsomático da força presencial cosmoética. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela aceleração da História Pessoal. 

Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo sadio de implementação de melhores hábitos. 

Binomiologia: o binômio autoparapsiquismo-interassistencialidade; o binômio para-

perceptibilidade-mentalsomaticidade; o binômio autoparapsiquismo-interassistencialidade. 

Interaciologia: a interação semperaprendente–amparador técnico; a interação Curso 

Intermissivo–abertismo consciencial. 

Crescendologia: a conquista evolutiva explícita no crescendo evolutivo e parapsíquico 

da tenepes pessoal. 

Antagonismologia: o antagonismo autodespriorização mimética / aspiração autevoluti-

va; o antagonismo patomimese / ortomimese. 
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Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais amparabilidade mais a conscin lida com as-

sedialidade. 

Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a meritocracia; a cosmoeticocracia; 

a parapsicocracia a evoluciocracia; a desassediocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à autodesassedialidade. 

Filiologia: a determinofilia; a pesquisofilia; a conviviofilia; a voliciofilia; a interassisten-

ciofilia; a energofilia; a neofilia. 

Holotecologia: a tecnoteca; a experimentoteca; a prioroteca; a proexoteca; a recexoteca; 

a assistencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Autodesassediologia; a Autoproexologia; 

a Autopesquisologia; a Interassistenciologia; a Gesconologia; a Autossuperaciologia; a Recexolo-

gia; a Despertologia; a Autorrevezamentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita; o compassageiro evoluti-

vo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

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

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

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

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

 

Femininologia: a intermissivista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparado-

ra intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; 

a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;  

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existem-

cial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

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

 

Hominologia: o Homo sapiens recexis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sa-

piens recyclans; o Homo sapiens autodesassidiator; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo 

sapiens despertus; o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sa-

piens maxifraternus; o Homo sapiens orthopensenicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conquista evolutiva primária = o início da prática diária da tenepes; con-

quista evolutiva avançada = o domínio do autodesassédio. 

 

Culturologia: a paracultura da Desassediologia. 

 

Taxologia. De acordo com a Conscienciocentrologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 10 conquistas evolutivas intrafísicas (Ano-base: 2016), da Cognópolis Foz do Iguaçu, hau-

ridas pela determinação dos intermissivistas comprometidos com o êxito do maxiproéxis grupal: 
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01.  Aleia. As autorreflexões durante a caminhada na Aleia dos Gênios da Humanidade, 

no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), podendo desencadear autorrecins sig-

nificativas. 

02.  Condomínios. O aumento dos condomínios residenciais, permitindo a instalação de 

residências proexogênicas, potencializando as práticas da tenepes. 

03.  Espaço. O espaço físico reservado para pesquisa, autopesquisa e autodesassédio 

mentalsomático nos laboratórios Holociclo e Holoteca. 

04.  Hotel. A edificação do Hotel Mabu Interludium, na Cognópolis Foz, favorecendo  

a realização de atividades tarísticas e culturais, e proporcionar aos hóspedes a oportunidade de 

conhecerem a Conscienciologia. 

05.  ICs. A implantação de novas Instituições Conscienciocêntricas (ICs), possibilitando 

o desenvolvimento das especialidades conscienciológicas. 

06.  Localização. A instalação do monumento Rosa dos Ventos no Campus CEAEC, 

ofertando a possibilidade de a conscin escolher a localização geográfica do Planeta mais favorá-

vel, para a dinamização da autoproéxis. 

07.  Megálito. A fixação do megálito na Praça da Paz, contribuindo para o fortalecimen-

to do holopensene da pacificação mundial e interplanetária, identificada nas manifestações da 

conscin autodesassediada. 

08.  ONU. O hasteamento da bandeira da Organização das Nações Unidas (ONU), sina-

lizando o espaço para o universalismo teático, remetendo ao abertismo consciencial nas autassis-

tências. 

09.  Tertuliarium. O debatódromo Tertuliarium, no CEAEC, proporcionando esclareci-

mentos e criação de neossinapses  nos debates durante as Tertúlias Conscienciológicas, Tertúlias 

Matinais e  Círculo Mentalsomático. 

10.  Turismo. A implantação do turismo cultural no CEAEC, favorecendo o  conheci-

mento da infraestrutura da Cognópolis aos visitantes, enquanto o intermissivista lúcido avalia  

o percentual de automitridatismo nas interações energéticas junto das conscins brasileiras e es-

trangeiras. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a conquista evolutiva, 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.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

05.  Ataque  paraterapêutico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Autassédio  latente:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Autoconquista:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

10.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 

11.  Desassédio  do  contrapensene:  Desassediologia;  Homeostático. 

12.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

13.  Exemplo  silencioso:  Exemplologia;  Homeostático. 

14.  Função  do  intermissivista:  Proexologia;  Neutro. 

15.  Megarrecexologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 
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A  CONQUISTA  EVOLUTIVA  MAIS  DESAFIADORA  PARA 
O  INTERMISSIVISTA  LÚCIDO  É  TORNAR-SE  AUTODE- 
SASSEDIADO  A  PARTIR  DOS   AUTESFORÇOS  DETER- 
MINADOS  NO  ÊXITO  DAS  AUTORRECINS  ESSENCIAIS. 

 

Questionologia. Quais as conquistas evolutivas hauridas por você, leitor ou leitora, até  

o presente momento? O autodesassédio está entre as metas pessoais, para a atual vida humana? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 

seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 

462 a 464. 
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 397. 

 

M. R. 
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C O N S C I Ê N C I A    A S S I S T E N T E  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência assistente é a conscin ou consciex dedicada a ajudar, cuidar 

ou socorrer consciências cosmoeticamente, em qualquer dimensão existencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. A palavra assistente procede igual-

mente do idioma Latim, assistens ou adsistens, de assistere, “estar ou conservar-se de pé junto  

a; estar presente; comparecer; assistir em juízo”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Consciência assistencial. 2.  Conscin assistente. 3.  Consciex assis-

tente. 4.  Conscin assistencial. 5.  Consciência cosmoética. 6.  Consciex assistencial. 

Neologia. As duas expressões compostas consciência assistente tenepessista e consciên-

cia assistente ofiexista são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Consciência assistida. 2.  Conscin assistida. 3.  Consciex assistida.  

4.  Tenepessista assistido. 5.  Ofiexista assistido. 6.  Personalidade consecutiva assistida. 7.  Ma-

crossômata. 8.  Consciência autovitimizada. 

Estrangeirismologia: o helper; o wrap up da assistência na tenepes; o full time interas-

sistencial; o rapport interconsciencial assistente-assistido; o modus operandi pessoal da proéxis;  

o feedback interassistencial; a mutual assistance; a bidirectional assistance; a key da interassis-

tencialidade; a conscin large. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da interassistencialidade. 

Unidade. A unidade de medida da consciencialidade assistencial é a pensenidade ine-

goica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal, cosmoético, assistencial; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopen-

senidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os genopensenes fraternos; a genopen-

senidade benévola; a autopensenidade altruística; a implantação e sustentação de holopensenes 

pró-amplificação das consciencialidades. 

 

Fatologia: a tarefa do esclarecimento (tares) como sendo a condição ou natureza ideal da 

interassistencialidade consciencial; a Cosmoética como sendo o princípio embasador da tares;  

a interassistencialidade evolutiva como sendo a evidenciação natural da Cosmoética Pessoal;  

a irresistibilidade da assistência da megafraternidade por parte da consciência mais lúcida quanto 

à evolução; o acolhimento, a orientação e o acompanhamento assistencial à mesma consciência 

assistida, primeiro na condição de consciex amparadora, durante a intermissão, e, depois, na con-

dição de conscin assistencial, na vigília física ordinária nesta dimensão; a autoconscientização 

quanto às multicarências da Humanidade e Para-Humanidade ainda patológicas; a noção de autor-

responsabilidade com os evolutivamente despossuídos; o interesse genuíno pelo bem-estar coleti-

vo; a intencionalidade policármica; a benignidade espontânea; o senso universalista; a automoti-

vação assistencial inabalável; as concessões cosmoéticas sem exigências; a habilidade para  

a aglutinação traforista; a excelência na comunicabilidade tarística; os esclarecimentos promoto-

res da autonomia consciencial; o empenho proativo pelas heteropromoções evolutivas. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a inteligência evolutiva (IE) como sendo a fonte inspiradora natural 

da interassistencialidade consciencial; a tenepes como sendo a técnica ideal para a conscin come-

çar a interassistencialidade consciencial planificada; o emprego da oficina extrafísica (ofiex) co-

mo sendo a culminação da técnica interassistencial, multidimensional, entre as consciências, por 

parte da conscin lúcida; a compreensão da seriéxis como sendo a abertura evolutiva máxima para 

a interassistencialidade consciencial continuada, inclusive com a assistência às personalidades 

consecutivas identificadas; a tendência paragenética à doação; a benemerência multidimensional; 

a parapreceptoria especializada; a cosmovisão seriexológica alheia; o patrocínio de extrapolacio-

nismos parapsíquicos regidos pela meritocracia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo palavras esclarecedoras–energias empáticas; o sinergis-

mo força presencial–autoridade cosmoética. 

Principiologia: o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da afinidade inter-

consciencial; o princípio da convivialidade interconsciencial; o princípio da descrença; o princí-

pio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da evolução interassistencial; o princípio do 

“ninguém evolui sozinho”; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio básico da me-

gafraternidade. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da evolução em grupo. 

Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica etológica do salto baixo; as 

técnicas para facilitar o acesso aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de 

evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; a técnica de acolhimento do hete-

roconscienciograma; a técnica da assistência interconsciencial; o emprego da técnica do arco 

voltaico craniochacral; a perícia em técnicas diplomáticas e paradiplomáticas; o domínio da Pa-

ratecnologia Assistencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; a vinculação inabalável no paravo-

luntariado cosmoético. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Tenepes-

sistas. 

Efeitologia: os efeitos interassistenciais do abertismo consciencial; os efeitos atratores 

do holopensene fraterno; os efeitos autolibertadores da abdicação aos pedidos para si mesmo. 

Ciclologia: o dinamismo no ciclo recebimento-retribuição; o imediatismo no ciclo apor-

tes assistenciais recebidos–benesses assistenciais distribuídas. 

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; a teática do binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento; a matu-

ridade quanto ao binômio momento de esclarecer–momento de calar. 

Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação médico-paciente; a intera-

ção terapeuta-cliente; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação professor-alu-

no; a interação autor-leitor; a interação humano-subumano. 

Crescendologia: o crescendo dos patamares evolutivos das consciências; o crescendo 

tacon-tares; o crescendo maxipeça do minimecanismo–minipeça do maximecanismo; o crescendo 

assistido-assistente; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo evolutivo e parapsíquico 

da tenepes; o crescendo tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo interassis-

tencial energético palmochacras-coronochacra; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex pes-

soal; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo holocármico egocarmalidade-grupo-

carmalidade-policarmalidade; o crescendo minipeça humana–Maximecanismo Multidimensional 

Interassistencial. 
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Trinomiologia: o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio Cogniciologia-Auto-

cogniciologia-Paracogniciologia; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio concen-

tração-atenção-lucidez; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio hi-

peracuidade-priorização-manutenção; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio autodiscerni-

mento evolutivo–autodisponibilidade interconsciencial–autoprontidão assistencial; o trinômio 

autocosmoeticidade-autamparabilidade-autodefensibilidade. 

Polinomiologia: o megapolinômio interassistencial; o polinômio atenção dividida–pan-

grafia–cosmovisão–cosmoconsciência; o polinômio holossomático soma-energossoma-psicosso-

ma-mentalsoma entrosado homeostaticamente; o polinômio percepção-Percepciologia-paraper-

cepção-Parapercepciologia; o polinômio fatos-versões-parafatos-paraversões fidedignos; o poli-

nômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do tenepessista–tenepessista–assistido;  

o polinômio estado vibracional–arco voltaico–tenepes–ofiex; o polinômio bom-ânimo–bom hu-

mor–bom-tom–juízo cosmoético. 

Antagonismologia: o antagonismo perfil assistencial / perfil assistível; o antagonismo 

perfil tarístico / perfil taconístico. 

Politicologia: a democracia; a maxiproexocracia; a interassistenciocracia; a meritocra-

cia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à interassistencialidade; a consciência versa-

da nas leis da Paradireitologia. 

Filiologia: a assistenciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a comunicofilia; a conscien-

ciofilia; a neofilia; a gregariofilia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a proexoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca; a tene-

pessoteca; a ofiexoteca; a energossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Cuidadologia; a Liderologia; a Tenepes-

sologia; a Ofiexologia; a Evoluciologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Consciencio-

metrologia; a Consciencioterapia; a Paracogniciologia; a Maxiproexologia; a Verponologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência assistente; a conscin minipeça do Maximecanismo Multidi-

mensional Interassistencial; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interas-

sistencial; a conscin enciclopedista; a consciência magnânima. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens accapatus; o Homo sapiens decidophilicus; o Homo sapiens methodologus; o Homo sa-
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piens lucidus; o Homo sapiens assistentiologus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens 

completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência assistente tenepessista = a conscin praticante da assistência 

diária às consciências por meio da tenepes; consciência assistente ofiexista = a conscin praticante 

da assistência permanente às consciências por meio da oficina extrafísica pessoal. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Interassistenciologia; a cultura da Evoluciologia. 

 

Conscins. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, na ordem funcional, os 6 tempos básicos 

da interassistencialidade das conscins ou consciências intrafísicas (amparadoras intrafísicas): 

1.  Conscin assistente de conscin assistida. 

2.  Conscin assistente de consciex assistida. 

3.  Conscin assistente projetora de consciex assistida. 

4.  Conscin assistente (pré-mãe) de consciex extraterrestre (Pré-Maternologia). 

5.  Conscin assistente de personalidade consecutiva. 

6.  Conscin assistente de macrossômata. 

 

Consciexes. Segundo a Extrafisicologia, eis, na ordem funcional, os 6 tempos básicos da 

interassistencialidade das consciexes ou consciências extrafísicas (amparadoras extrafísicas): 

1.  Consciex assistente de consciex. 

2.  Consciex assistente de conscin. 

3.  Consciex assistente de tenepessista. 

4.  Consciex assistente de ofiexista. 

5.  Consciex assistente de personalidade consecutiva. 

6.  Consciex assistente de macrossômata. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a consciência assistente, indicados para a expansão das 

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

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Acompanhante  parapsíquico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Amparo  extrafísico:  Assistenciologia;  Homeostático. 

05.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

07.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Beneficência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

11.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

12.  Parapreceptoria:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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A  CONSCIÊNCIA  ASSISTENTE  É  A  CONSCIN  OU  CONS-
CIEX  VIVENCIADORA  DA  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA,  TEÁ-
TICA,  DEDICADA  A  AJUDAR  VOLUNTARIAMENTE  OUTRAS  

CONSCIÊNCIAS  EM  QUALQUER  DIMENSÃO  EXISTENCIAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já faz parte do contingente das consciências as-

sistentes? Em quais condições? 
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C O N S C I Ê N C I A    A T R A T O R A  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência atratora é aquela com a propriedade de puxar para si ou 

atrair com a psicosfera pessoal ou a força presencial, chamando a atenção, despertando o interes-

se, inspirando a simpatia, fazendo pensenizar libertariamente e gerando a confiança nas outras 

consciências, conscins e consciexes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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. A palavra atrator procede tam-

bém do idioma Latim, attractus, de atthrahere, “trazer; puxar para si; atrair; contrair; enrugar”. 

Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Consciência atraente. 2.  Consciência magnética. 3.  Consciência 

agradável. 4.  Consciência simpática. 5.  Consciência-trafor. 6.  Megapresença catalítica. 

Neologia. As 3 expressões compostas consciência atratora, consciência miniatratora 

elementar e consciência megaatratora evoluída são neologismos técnicos da Conscienciometro-

logia. 

Antonimologia: 1.  Consciência refratária. 2.  Consciência desagradável. 3.  Consciência 

antipática. 4.  Consciência repulsiva. 5.  Consciência-trafar. 6.  Minipresença apagada. 

Estrangeirismologia: a aura popularis. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente das ener-

gias conscienciais (ECs) do energossoma. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Consciência: 

megaprodígio cósmico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilineari-

dade autopensênica; a potencialização cosmoética dos holopensenes intra e extrafísicos. 

 

Fatologia: a força presencial inescondível mais presente; a força presencial equilibrada 

marcante; a irresistibilidade da força presencial; a força presencial agregadora pela verbação si-

lenciosa; a força presencial desembaraçada; o papel da força presencial centrípeta vitoriosa;  

a força presencial cosmoética testável a qualquer momento; a megapresença pessoal como de-

monstração evolutiva por si própria; a autenticidade pessoal; a presencialidade; o autodesempe-

nho evolutivo; a desenvoltura pessoal; o dinamismo pessoal; as autoposturas; os posicionamentos 

pessoais; a empatia; o histrionismo positivo; a linguagem corporal amena; o carisma; a conduta- 

-padrão. 

 

Parafatologia: a aura de saúde; as aquisições paragenéticas; a eclosão das energias cons-

cienciais; a psicosfera pessoal notável; a conexão sinérgica; o paracérebro receptivo; o epicentris-

mo consciencial; a descoincidência vígil; o irrompimento do psicossoma; a força parapresencial; 

a plenipotência presencial da consciex lúcida. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo força presencial da conscin–força presencial do ampa-

rador extrafísico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 
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Enumerologia: o appeal; o glamour; o it; o charme; o encanto; a beleza; o magnetismo 

pessoal. 

Binomiologia: o binômio força presencial–consciência atratora; o binômio amplifica-

dor da consciencialidade–força presencial. 

Trinomiologia: o trinômio primener-eudemonia-eutimia. 

Polinomiologia: o polinômio somático olhar-postura-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência atratora / consciência refratária; o an-

tagonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo sábio / tolo; o anta-

gonismo atrator de assediadores / atrator de amparadores. 

Politicologia: a cosmoeticocracia. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a comunicoteca; a energeticoteca; a consciencioteca;  

a evolucioteca; a traforoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Presenciologia; a Somatologia; a Ener-

gossomatologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Conviviologia; a Grupocarmolo-

gia; a Evoluciologia; a Parapresenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência atratora; a conscin lúcida; a individualidade em evolução;  

a personalidade-líder; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a consciência refratá-

ria; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin enci-

clopedista. 

 

Masculinologia: o atrator humano; o atrator energético de consciências; o atrator inte-

lectual; o atrator da primener; o atrator de amparadores extrafísicos; o atrator fulcral ressomático; 

o agente motivador; o agente retrocognitor; o agente exemplificador; o acoplamentista; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;  

o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;  

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o reciclan-

te 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 atratora humana; a atratora energética de consciências; a atratora inte-

lectual; a atratora da primener; a atratora de amparadores extrafísicos; a atratora fulcral ressomáti-

ca; a agente motivadora; a agente retrocognitora; a agente exemplificadora; a acoplamentista;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga;  

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 autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sa-

piens evolutiologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens orthopensenicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência miniatratora elementar = o portador ou portadora do perfil 

conscienciométrico do bom camarada; consciência megaatratora evoluída = o portador ou porta-

dora do perfil conscienciométrico do líder evolutivo cosmoético. 

 

Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, todas as consciências podem ser 

classificadas evolutivamente, a rigor, sem exceção, em determinada categoria destas duas an-

típodas óbvias: 

1.  Atratora: simpática, cosmoética, autoconsciente de algum nível da inteligência evo-

lutiva (IE), ortopensênica, interassistencial, com a Paragenética Pessoal mais sadia. Tal personali-

dade inspira mais as assimilações energéticas simpáticas (assins) ou até mesmo o envolvimento 

fraterno por parte das outras consciências, sem consentir a instalação da gurulatria. 

2.  Refratária: antipática, anticosmoética, ignorante ou menosprezante da inteligência 

evolutiva, patopensênica, interassistível, com a Paragenética Pessoal mais doentia. Tal personali-

dade exige mais as desassimilações energéticas (desassins) ou até mesmo o autencapsulamento 

energético, interconsciencial, por parte das outras consciências. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência atratora, indicados para a expansão das 

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

01.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

02.  Atrator:  Evoluciologia;  Neutro. 

03.  Atrator  ressomático:  Ressomatologia;  Homeostático. 

04.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

07.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

09.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

OS  ESFORÇOS  PESSOAIS  DA  EVOLUÇÃO  TENDEM  
A  CONDUZIR,  INEVITAVELMENTE,  AGORA  OU  MAIS 

TARDE,  AQUI  OU  ACOLÁ,  TODAS  AS  CONSCIÊNCIAS 
À  CONDIÇÃO  DE  ATRATORAS  LÚCIDAS  COSMOÉTICAS. 

 

Questionologia. Com todo o realismo possível, você, leitor ou leitora, é consciência 

atratora ou consciência refratária? Você já havia identificado ou diagnosticado tal perfil pessoal? 
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C O N S C I Ê N C I A    C A L I D O S C Ó P I C A  
( A U T O L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência calidoscópica é a condição intraconsciencial da personalida-

de multifacética ao vivenciar vertiginoso pináculo ou nível de lucidez evolutiva avançado, tanto 

na dimensão intrafísica quanto em determinadas dimensões extrafísicas. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo calidoscópio deriva do 

idioma Inglês, kaleidoscope, através do idioma Francês, kaléidoscope, e constituído pelos termos 

do idioma Grego, kalós, “belo”, eidos, “forma”, e skopen, “olhar”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Consciência cosmovisiológica. 02.  Consciência cornucópica. 

03.  Consciência diorâmica. 04.  Consciência hologramática. 05.  Consciência polifásica. 

06.  Consciência arcoírica. 07.  Consciência multifocal. 08.  Consciência enciclopédica. 

09.  Consciência omnipercuciente. 10.  Consciência omnividente. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo calidoscópio: 

caleidoscópica; caleidoscópico; caleidoscópio; calidoscópica; calidoscópico; Calidoscopiologia. 

Neologia. As 4 expressões compostas consciência calidoscópica, consciência calidoscó-

pica grupal, consciência calidoscópica planetária e consciência calidoscópica galáctica são neo-

logismos técnicos da Autolucidologia. 

Antonimologia: 01.  Consciência monovisiológica. 02.  Consciência monopercuciente. 

03.  Antilucidez parapsíquica. 04.  Autoinlucidez parapsíquica. 05.  Hipolucidez parapsíquica.  

06.  Ignorantismo parapsíquico. 07.  Imperspicácia paraperceptiva. 08.  Anticognição parapsíqui-

ca. 09.  Inconsciência paraperceptiva. 10.  Obtusidade evolutiva. 

Estrangeirismologia: a open mind; a awareness permanente; a penetralia mentis;  

a apex mentis; o Autopensenarium; o Taquipensenarium; o Evolutionarium; o Mentalsomarium; 

o Cosmocognitarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da autoparapercuciência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da cosmovisão; o abertismo autopensênico; a ex-

trapolação pensênica; os lateropensenes; a lateropensenidade; a polipensenização; os cosmopen-

senes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os holomnemopense-

nes; a holomnemopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade. 

 

Fatologia: o abertismo consciencial; o abertismo consciencial omnilateral; o poliglotis-

mo; o generalismo; o Universalismo; o atacadismo consciencial; a abertura mnemônica;  

a multifocagem consciencial; a focagem multicentralizada; o reparo multifacetado; as abordagens 

polimórficas; o multiescrutínio simultâneo; a inspeção hermenêutica por vários flancos; as nuan-

ças da hiperlucidez; a consciência como lupa multifocal; o raciocínio polifásico; o objetivo polié-

drico; o multiespectro de ideogramas; o cosmograma; a globalização; a inteligência multifocal;  

a multidisciplinaridade; a decifração do calidoscópio ideativo; a Holomnemologia. 

 

Parafatologia: a autolucidez parapsíquica; a autolucidez pluridimensional; a paraluci-

dez; a paracognição; as nuanças da hiperlucidez parapsíquica; o paracérebro prismático; a intelec-

ção calidoscópica; a consciência poliédrica; o autodescortino evolutivo; a superconsciência;  

o acume da engenhosidade; a heterogeneidade dos focos de atenção; o primado da autolucidez 
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parapsíquica; a antenagem parapsíquica; a lupa multifocal pelo autoparapsiquismo; a abertura do 

caminho pela tenepes, ofiex e autodesperticidade; a superdotação parapsíquica; o macrossoma;  

a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a escala da lucidez parapsíquica; a escala 

de lucidez da conscin projetada; a inteligência projetiva; a atenção dividida multifocal; a identifi-

cação do extrapolacionismo parapsíquico; o cipriene aplicado; a clarividência viajora; a Cosmovi-

siologia; a omniclarividência; a pangrafia prática; a frequência modulada das captações extrafísi-

cas ou parapsíquicas; as 3 Centrais Extrafísicas acessadas, ao mesmo tempo, pela conscin lúcida; 

a autoconscientização multidimensional (AM); a Cognópolis, Cidade da Paracognição; a Holo-

biografologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vasta dicionarização cerebral–taquipsiquismo–fluência 

comunicativa; o sinergismo paracérebro-cérebro na pensenosfera homeostática; o sinergismo 

evolutivo pensenosfera-Holosfera (Cosmos) harmonizadas; o sinergismo automotivação evoluti-

va–autodisciplina perseverante; o sinergismo da autopensenização sadia continuada; o sinergis-

mo cognitivo do agrupamento de termos correlatos; o sinergismo mais transcendente paracére-

bro dicionarizado–cérebro dicionarizado; o sinergismo da quantidade com qualidade. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do megafoco mentalsomáti-

co; o princípio tarístico do autesclarecimento; o princípio da perseverança autopesquisística;  

o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da qualificação da qualidade; o princípio 

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

verpon; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando a busca pela excelên-

cia na autexpressão global. 

Teoriologia: a teoria da Pensenologia. 

Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumenta-

tivas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da De-

batologia; a técnica da dialética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a autotecnicidade mental-

somática veterana; a técnica do turno mentalsomático funcionante. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório consciencio-

lógico do cosmograma. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Cosmoconscienciologia; o Colé-

gio Invisível dos Parapsiquistas. 

Efeitologia: os efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento 

da comunicação oral; o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com 

os amparandos; o efeito da retilinearidade autopensênica na teática cosmoética no nível de am-

parabilidade; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; o efeito tarístico da exem-

plificação da interassistencialidade cosmoética; os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscien-

ciais em ação; os efeitos potencializadores da consciência crítica; o efeito da vida humana dedi-

cada à intelectualidade assistencial. 

Neossinapsologia: a cadeia heurística de geração de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo operacional da neoideia; o ciclo pesquisa-ponderação-escrita-de-

bate. 

Enumerologia: o foro íntimo; o tribunal da consciência; a consciência autocrítica; o mo-

nólogo interior; a certeza moral; a filosofia da identidade; o senso de responsabilidade. 

Binomiologia: o binômio taquipsiquismo-assertividade; o binômio taquipsiquismo-mul-

ticulturalismo; o binômio autavaliação–reperspectivação intelectual; o binômio Autoconscien-

ciometrologia-Autopesquisologia; o binômio tenepes-ofiex potencializando o ritmo mentalsomá-

tico; o binômio regularidade-periodicidade; o binômio persistência-paciência; a hipercriativida-
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de através do binômio inspiração serendipitosa–transpiração pesquisística; a proficuidade no 

binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; a autorganização pelo binômio fluxograma-cronogra-

ma; o binômio Mentalsomatologia-Automegaeuforização. 

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

mal–autodidatismo ininterrupto; a interação Mentalsomatologia-Autodiscernimentologia; a inte-

ração autolucidez evolutiva–balanço mentalsomático; a interação inteligência evolutiva–autorre-

flexão periódica; a interação esforço individual–rendimento evolutivo; a interação 1% de inspi-

ração–99% de transpiração. 

Crescendologia: o crescendo onirismo-autodespertamento-taquipsiquismo; o crescendo 

gescon-megagescon; o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo 

da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do simples ao 

composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo do intrafísico ao extrafísico; o crescendo 

em profundidade e extensão das autabordagens originais; o crescendo intelectualidade adoles-

cente–mentalsomaticidade existencial–taquirritmicidade intelectiva longeva. 

Trinomiologia: o trinômio bradipsiquismo-normopsiquismo-taquipsiquismo; o trinômio 

objetos ajustados–equipamentos funcionais–colaboradores entrosados; o trinômio automotiva-

ção-trabalho-lazer; o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio autêntico-es-

sencial-prioritário; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinômio Decidologia- 

-Definologia-Determinologia. 

Polinomiologia: o polinômio taquipsiquismo-agilidade-concisão-compreensibilidade;  

o polinômio pensamento-fala-escrita-ação; o polinômio palestra-artigo-curso-livro; o polinômio 

reciclar-reeducar-ressocializar-repensenizar; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade- 

-evolutividade; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógico-poligló-

tico; a relevância do polinômio dieta balanceada–ginástica moderada–sono repousante–respira-

ção correta–estado vibracional na manutenção do ritmo mentalsomático intenso; o polinômio 

universalidade-prioridade-cognoscibilidade-cosmoeticidade na seleção dos temas transversais. 

Antagonismologia: o antagonismo taquipsiquismo / bradipsiquismo; o antagonismo 

longevidade produtiva / longevidade contemplativa; o antagonismo pessoa lúcida / pessoa alie-

nada; o antagonismo tempo integral / tempo livre; o antagonismo dia matemático / dia perdido; 

o antagonismo dia luminoso / dia apagado; o antagonismo dia cultural / dia vegetativo; o anta-

gonismo cosmovisão evolutiva / monovisão calidoscópica doentia. 

Paradoxologia: o paradoxo da aceleração laboral serena. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia;  

a proexocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo. 

Filiologia: a gnosiofilia; a evoluciofilia; a bibliofilia; a proexofilia; a pesquisofilia;  

a conscienciofilia; a gesconofilia. 

Holotecologia: a maturoteca; a cosmoeticoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;  

a ciencioteca; a evolucioteca; a mnemoteca. 

Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciolo-

gia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia; a Conscienciocentrologia; a Evoluciologia; a Pa-

racerebrologia; a Harmoniologia; a Cosmoconscienciologia; a Calidoscopiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência calidoscópica; 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-

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-
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tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens tachypsychicus; o Homo sapiens atilator; o Homo sa-

piens autolucidus; o Homo sapiens lucidologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sa-

piens cosmovisiologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens polyedricus; o Homo sa-

piens despertus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens systemata; o Homo sapiens autoper-

quisitor; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens scien-

tificus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência calidoscópica grupal = a condição intraconsciencial da per-

sonalidade multifacética do evoluciólogo (Homo sapiens evolutiologus); consciência calidoscópi-

ca planetária = a condição intraconsciencial da personalidade multifacética do Serenão (Homo 

sapiens serenissimus); consciência calidoscópica galáctica = a condição intraconsciencial da per-

sonalidade multifacética da Consciex Livre (CL). 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Conscienciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a consciência calidoscópica, indicados para a expansão 

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

01.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

02.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

04.  Consciência  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  harmonizada:  Harmoniologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

07.  Conscienciês:  Paracomunicologia;  Homeostático. 

08.  Conscienciologia  Profunda:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

09.  Consciex  Livre:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Conscin  polissêmica:  Somatologia;  Neutro. 

11.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

13.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Taquirritmia  megagescônica:  Megagesconologia;  Neutro. 

15.  Visão  panorâmica:  Parapercepciologia;  Neutro. 
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A  CONDIÇÃO  DA  CONSCIÊNCIA  CALIDOSCÓPICA 
É  O  PINÁCULO  DA  PARAPERCUCIÊNCIA  COSMOÉTICA 
DE  TODO  PRINCÍPIO  CONSCIENCIAL  A  PARTIR  DO  NÍ- 

VEL  EVOLUTIVO  DO  EVOLUCIÓLOGO  OU  EVOLUCIÓLOGA. 
 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a condição da consciência calidos-

cópica? Admite vivenciar tal estado mesmo agora, proximamente ou em futuro mais remoto? 
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C O N S C I Ê N C I A    C O N S C I E N C I O L Ó G I C A  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência conscienciológica é a conscin lúcida, homem ou mulher, 

com autopensenização evoluída capaz de apreender os efeitos teáticos gerados pelo corpus de 

neoideias da Conscienciologia, atuantes de modo renovador sobre a vida diuturna. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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 lo-

gia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemá-

tico de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Consciência conscienciocêntrica. 2.  Consciência cosmocêntrica.  

3.  Autoconsciencialidade lúcida. 4.  Automaturidade cosmoética. 5.  Autodiscernimento evoluti-

vo. 6.  Autopriorização evolutiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas consciência conscienciológica, consciência cons-

cienciológica básica e consciência conscienciológica avançada são neologismos técnicos da Au-

todiscernimentologia. 

Antonimologia: 1.  Consciência materiológica. 2.  Consciência eletronótica. 3.  Antidis-

cernimento evolutivo. 4.  Autodespriorização evolutiva. 

Estrangeirismologia: a banana technique. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Autocogniciologia. 

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

la megaconsciencialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem íntima; os ortopensenes; a ortopen-

senidade. 

 

Fatologia: a reciclagem existencial; a reciclagem intraconsciencial; a reciclagem dos in-

teresses; a depuração da vida pessoal. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial. 

Tecnologia: a técnica da esnobação cosmoética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV. 

Efeitologia: o efeito das verdades relativas de ponta. 

Neossinapsologia: as neossinapses das neoverpons. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal da atividade. 

Enumerologia: as neoideias; as prioridades; as autossuperações; a reciclagem intracons-

ciencial; a ortopensenidade; os princípios teáticos autexperimentados; o Homo sapiens conscien-

tiologus. 
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Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio evolução pessoal–evolu-

ção alheia. 

Interaciologia: a interação análises-sínteses. 

Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio destemor-firmeza-ousadia. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo autocorrupção / autocrítica; o antagonismo antidis-

cernimento / autodiscernimento; o antagonismo autoignorância / autoconhecimento; o antago-

nismo Ciência Periconsciencial / Ciência Intraconsciencial; o antagonismo dúvida / compreen-

são; o antagonismo regressão / evolução; o antagonismo monovisão / cosmovisão. 

Paradoxologia: o paradoxo da omissão acrescentadora. 

Politicologia: a democracia direta; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a pesquisofilia. 

Holotecologia: a consciencioteca; a mentalsomatoteca; a cosmoeticoteca; a evoluciote-

ca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Auto Conscien-

ciometrologia; a Autorrecexologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia;  

a Mentalsomatologia; a Autoconsciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência conscienciológica; 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-

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo 

sapiens intermissivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens conscientiologicus;  

o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens energovi-

brator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência conscienciológica básica = a da consciencióloga ou cons-

cienciólogo calouro quanto aos princípios teáticos da Conscienciologia; consciência consciencio-
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lógica avançada = a da consciencióloga ou conscienciólogo veterano quanto aos princípios teáti-

cos da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica. 

Autopesquisologia. A Conscienciologia impõe, com naturalidade, a autopesquisa e, con-

sequentemente, a reciclagem existencial para quem raciocina com lógica e prioridade. 

Evoluciologia. Na condição de Neociência, a Conscienciologia substitui, naturalmente, 

longa série de valores mundanos para sempre, trazendo a crise de crescimento à conscin lúcida, 

sem tragédias, revoluções ou mutilações, porém com simplicidade racional, maturidade lógica, 

sem alarde nem sensacionalismos, apontando o caminho da evolução pessoal. 

Descrenciologia. Com simples processo de reflexão lógica, por si mesmo, sem qualquer 

advertência externa, sem nenhuma fiscalização nem determinismo, ante a Conscienciologia,  

a pessoa raciocina, pondera, conclui, prioriza e determina o próprio destino. Não há crença no an-

damento da reciclagem. Ocorre a autexperimentação. 

Recexologia. Daí em diante, a personalidade nunca mais será a mesma. Atravessou  

o próprio Rubicon, decidiu perante a dicotomia da divisão de águas evolutivas, escolheu o cami-

nho sem volta por ser mais radiosamente provocante e libertário. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, o conscienciólogo veterano, ou o por-

tador, homem ou mulher, da consciência conscienciológica dispensa, naturalmente, pouco a pou-

co, por exemplo, estas 10 realidades listadas, aqui, na ordem alfabética: 

01.  Arte. Dispensa a maioria das obras de arte com mensagens ou motivos anticosmoé-

ticos. 

02.  Bibliologia. Dispensa a maioria dos livros portadores de lixos mentais. 

03.  Cinematografia. Dispensa a maioria dos filmes cinematográficos dedicados a bana-

lidades. 

04.  Interessologia. Dispensa os responsáveis pelos interesses terra-a-terra do poder tem-

poral de todos os tipos. 

05.  Lideranças. Dispensa os líderes desorientados e desorientadores da vida humana. 

06.  Mafiocracias. Dispensa os mafiosos e marginais sutis e ostensivos de todas as natu-

rezas. 

07.  Riscomania. Dispensa a maioria das ações esportivas fundamentadas na riscomania. 

08.  Sexossomatologia. Dispensa os buscadores do sexo sem proteção. 

09.  Tabagismo. Dispensa os defensores e responsáveis pelas indústrias do tabagismo. 

10.  Tráfico. Dispensa os traficantes de todos os tóxicos. 

 

Mimeticologia. Às pessoas interessadas nas ações triviais ou automiméticas, o conscien-

ciólogo é mero visionário ou extraterrestre nesta dimensão. Eis a razão pela qual os conscienció-

logos se unem dentro da própria microminoria minúscula, contudo, sem esquecer a Humanidade  

e sem qualquer elitismo ou separatismo. Interessa, agora, a tares. 

Desafiologia. Quem não deseja reciclar a própria vida intrafísica, satisfeito com as bases 

da existência, não deve se aproximar do corpus da Conscienciologia. Para quem é racional e lógi-

co, a Conscienciologia contagia a partir do princípio da descrença. Para quem gosta de experi-

mentar ou autopesquisar-se, a Conscienciologia desafia com racionalidade. Tais conceitos avan-

çados trazem o repto da autossuperação. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência conscienciológica, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 
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01.  Ampliação  do  mundo  pessoal:  Recexologia;  Neutro. 

02.  Ânimo  extra:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

03.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

04.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

05.  Autoconsciencialidade  ascendente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Autopriorologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07.  Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia; Homeostático. 

08.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

09.  Omissuper:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Postura  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

 

COM  A  CHEGADA  DA  CONSCIENCIOLOGIA  À  VIDA  
DA  CONSCIN  LÚCIDA,  MAIS  DA  METADE  DOS  INTE-
RESSES  HUMANOS  AUTOMIMÉTICOS  PERDE  A  RA-   

ZÃO  DE  SER  DE  MODO  ESPONTÂNEO  E  DEFINITIVO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já dispensou montanhas de tranqueiras, tricas  

e trecos de ideias ultrapassadas através dos princípios e técnicas da Conscienciologia? Ou ainda 

falta maior autorreciclagem intraconsciencial? 
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C O N S C I Ê N C I A    C O S M O É T I C A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência cosmoética é a condição da personalidade já em nível de en-

tender e pôr em prática os preceitos morais avançados da Cosmoeticologia, tanto nesta quanto nas 

outras dimensões existenciais. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu 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. A palavra ética procede do idioma Latim, ethica, “ética; moral natural; parte da Fi-

losofia aplicada ao estudo da moral”, e esta do idioma Grego, éthikós. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Consciência moral. 2.  Consciência ética. 3.  Hombridade. 4.  Lisura.  

5.  Axiologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas consciência cosmoética, miniconsciência cosmoé-

tica e megaconsciência cosmoética são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Consciência anticosmoética. 2.  Consciência amoral. 3.  Consciência 

aética. 4.  Deslisura. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o ortopensene, a unidade de medida da Cosmoeticologia; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a autoincorruptibilidade; o anticorrupcionismo; o nível pessoal da autocos-

moeticidade; a ênfase da dignidade; a retidão intraconsciencial; a integridade pessoal; a autocons-

ciencialidade cosmoética; a assertividade cosmoética; a vida humana pró-cosmoética; a convivia-

lidade cosmoética; a maturidade cosmoética; a educação cosmoética; o calculismo cosmoético;  

a Impactoterapia cosmoética; a Cosmoética destrutiva; a bússola consciencial cosmoética; a cos-

movisão cosmoética; as soluções cosmoéticas; o cosmoeticograma; a cosmoeticoteca; o Direito, 

coerência cosmoética; a Cosmoeticologia, essência da evolução consciencial. 

 

Parafatologia: a projetabilidade lúcida (PL) cosmoética; o Código da Cosmoética Ex-

trafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Holotecologia: a maturoteca; a cosmoeticoteca; a teaticoteca; a parapsicoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Cosmoeticometria; a Éti-

ca; a Bioética; a Axiologia; a Deontologia; a Conviviologia; a Holofilosofia; a Evolucio- 

logia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência cosmoética; a consciência ética; a conscin cosmoética;  

a consciex cosmoética; a dupla evolutiva cosmoética; a equipex cosmoética. 

 

Masculinologia: o cosmoeticista; o cosmoeticólogo. 

 

Femininologia: a cosmoeticista; a cosmoeticóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconsciência cosmoética = quem se queixa, com alarde, sem se 

oferecer para resolver o problema grupal da queixa; megaconsciência cosmoética = quem se 

esforça para solucionar o problema grupal, em silêncio, sem se queixar. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Experimentologia, toda consciência pode ser definida pe-

la Cosmoeticologia em predominantemente positiva ou negativa. Eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 30 itens-cotejos dessa polarização nos quais a predominância de apenas 16 itens-cotejos 

desta listagem, pode anatomizar o interessado ou interessada: 

 

Tabela  –  Predomínios  Cosmoéticos 

 

N
os

 Predomínio   Positivo   ou   Sadio Predomínio   Negativo   ou   Doentio 

01. Acende a luz do discernimento Desce sempre o tacape da verdade 

02. Amadurece edificando o ego Envelhece na hipocondria cronicificada 

03. Busca corrigir os autotrafares Vive verrumando os defeitos alheios 

04. Canta a conquista da Lua Já respira sufocada no day after 

05. Cativa os amparadores sadios Fascina os assediadores enfermos 

06. Colabora com os braços abertos Ataca sempre com as armas nas mãos 

07. Constrói mais a cada palavra Faz a razia em cada intervenção 

08. Critica, mas apontando soluções Acusa sempre ateando fogo ao circo 

09. Cultiva ideais no presente Cultua mágoas perenes do passado 

10. Defende a pomba da paz Personifica a coruja agourenta 

11. Enfatiza o lado melhor em tudo Faz da formiga o elefante doido 

12. Ergue todos os seres com sorrisos Gera lágrimas amargas nos outros 

13. Estampa pura alegria no rosto Exibe sempre rugas fundas de tristeza 

14. Fala em clima de paz e trabalho Só sabe dar golpes e esbofeteios verbais 

15. Fortalece-se pelo conhecimento Desgasta-se na teimosia de pedra 

16. Goza o perfume das rosas Reclama dos espinhos na roseira 

17. Iniciadora da exaltação à coragem Reações de perdedor do juízo final 

18. Liberadora de ECs e muito charme Bateria de ECs doentias desmancha-rodas 
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N
os

 Predomínio   Positivo   ou   Sadio Predomínio   Negativo   ou   Doentio 

19. Mantenedora da saúde em tudo Atratora quanto a acidentes de percurso 

20. Onde aparece levanta os cadáveres Quando fixa o olhar seca as pimenteiras 

21. Pensa sempre mais na vitória lógica A Cassandra do pessimismo jururu 

22. Porta-voz do bom humor sadio Favorita da rendição iminente 

23. Prefere as cores alegres e mais claras  Carrega nas tintas mais escuras 

24. Presença de simpatia irradiante Proximidade respingando antipatia 

25. Reflete o Sol sem sombras, a pino Somente vê relâmpagos no horizonte 

26. Tece a evolução lúcida para todos Traz as tenebras na consciência 

27. Tem o hábito da Higiene Mental Vive escrava no vício do masoquismo 

28. Trabalha em dia primaveril perene Debate-se em noite de tormentas 

29. Personalidade mais aberta Temperamento mais retranquista 

30. Usa vocabulário estimulante Emprega o dicionário do derrotismo 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

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

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

1.  Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

2.  Autoconstrangimento  cosmoético  mínimo:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

3.  Código  pessoal  de  Cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

4.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

5.  Consciex  Livre:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

7.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

APENAS  POR  ADMITIR  A  COSMOÉTICA,  A  CONSCIN  JÁ 

DEMONSTRA  PEQUENA  EVIDÊNCIA  DE  TER  FREQUENTA-
DO  ALGUM  CURSO  INTERMISSIVO  PRÉ-RESSOMÁTICO, 

POR  ISSO,  TEM  PROÉXIS  DE  RESPONSABILIDADE  MAIOR. 
 

Questionologia. A Cosmoeticologia é assunto de autopesquisa para você? Desde quan-

do? Você se identifica predominantemente com a primeira ou com a segunda coluna dos predo-

mínios cosmoéticos? Por qual razão? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 184 e 186. 
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C O N S C I Ê N C I A    C R E S C E N T E  
( A U T O P E S Q U I S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência crescente é a condição da evolução natural e racional da 

conscin lúcida, durante a vida humana, em cada qual das múltiplas áreas de manifestação ou de 

conhecimentos prioritários, passíveis de serem adquiridos pelos interessados, homens e mulheres. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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. A palavra crescente procede 

também do idioma Latim, crescere, “brotar; nascer; crescer; aumentar; elevar-se; engrandecer-se; 

ser criado”. Surgiu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Autoconscientização crescente. 2.  Autoconsciencialidade dinâmica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo consciência: 

consciencial; Conscienciarium; Conscienciocentrologia; conscienciograma; conscienciogramis-

ta; consciencióloga; Conscienciologia; conscienciólogo; conscienciômetra; Conscienciometrolo-

gia; consciencioteca; Consciencioterapia; Consciexiarium; cosmoconsciência; Cosmoconscien-

ciologia; inconsciência; interconsciencial; miniconsciência; semiconsciência; superconsciência. 

Neologia. As 4 expressões compostas consciência crescente, consciência crescente pri-

mária, consciência crescente secundária e consciência crescente superior são neologismos técni-

cos da Autopesquisologia. 

Antonimologia: 1.  Consciência estacionária. 2.  Consciência regressiva. 3.  Inconscien-

cialidade pessoal. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Consciência: 

microuniverso megacomplexo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a retilinearidade da autopensenização; a expansão do núcleo penseniza-

dor; os ortopensenes; a ortopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os cosmopense-

nes a cosmopensenidade;. 

 

Fatologia: a complexidade da consciência; o progresso do princípio inteligente; os pata-

mares da hierarquia evolutiva; a interdependência evolutiva; a inseparabilidade grupocármica;  

a prioridade dos esforços pessoais; a superação do porão consciencial; a autossuperação da escra-

vidão aos hábitos, rotinas e condicionamentos; os fatos; os fenômenos desafiadores; as técnicas 

desafiadoras; o conscienciograma. 

 

Parafatologia: os parafatos; os parafenômenos desafiadores; as paratécnicas desafiado-

ras; a autossuperação dos obstáculos da Autoparapercepciologia; a cosmoconsciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Filiologia: a conscienciofilia; a evoluciofilia; a neofilia. 

Holotecologia: a consciencioteca; a cosmoconsciencioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Evoluciologia; a Gru-

pocarmologia; a Autocriteriologia; a Priorologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência crescente; a isca humana lúcida; a consciência poliédrica;  

a individualidade em evolução; a expansão do microuniverso consciencial lúcido; a cosmícola;  

a Consciex Livre (CL); a megaconsciex. 

 

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

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comu-

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

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;  

o exemplarista; o formador de opinião; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisa-

dor; o pré-serenão vulgar; o maxiproexista; o proexólogo; o projetor consciente; o sistemata;  

o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

vivióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;  

a exemplarista; a formadora de opinião; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existen-

cial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisa-

dora; a pré-serenona vulgar; a maxiproexista; a proexóloga; a projetora consciente; a sistemata;  

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

 

Hominologia: o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sa-

piens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência crescente primária = a conscin isca humana inconsciente; 

consciência crescente secundária = a conscin isca humana lúcida; consciência crescente superior 

= o ser desassediado permanente total (desperto), homem ou mulher. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, a seguir estão dispostas, por exemplo, na 

ordem lógica, 15 categorias de crescendos técnicos dentro de áreas diversas de experimentações, 

a partir desta dimensão, evidenciando a condição da consciência crescente. Os itens em crescen-

do, sempre de 1 a 4, estão listados na ordem funcional das conquistas pessoais em cada categoria. 

 

I.  Holossomatologia: os veículos conscienciais; a Homeostaticologia. 

1.  Soma: a saúde; a longevidade; o macrossoma pessoal; a Macrossomatologia. 

2.  Energossoma: a soltura holochacral. 

3.  Psicossoma: a soltura psicossomática. 

4.  Mentalsoma: o paracorpo do autodiscernimento. 

 

II.  Conviviologia: o coloquialismo; a sociabilidade; a Sociologia. 

1.  Família: nuclear; a Genética; a Paragenética. 

2.  Grupocarma: o grupúsculo evolutivo; a Grupocarmologia. 

3.  Dupla: evolutiva; a Duplologia. 

4.  Policarmalidade: pessoal; além da egocarmalidade e da grupocarmalidade; a Holo-

carmologia. 

 

III.  Autodiscernimentologia: a Cosmoeticologia. 

1.  Autocrítica: apurada; permanente. 
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2.  Autorganização: a autodisciplina. 

3.  Autoincorrupção: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

4.  Autodesassedialidade: no rumo da Despertologia. 

 

IV.  Evoluciologia: o progresso pessoal; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a Proxêmica. 

1.  Conscin vulgar: a pessoa comum; a pré-serenona; a Pré-Serenologia. 

2.  Isca humana: inconsciente; a Heterassediologia. 

3.  Isca humana: lúcida; a Autodesassediologia. 

4.  Epicon: lúcido; a Epiconologia. 

 

V.  Intelectologia: a Mentalsomatologia. 

1.  Estudo formal: os preceptores; a escolaridade por mais de duas décadas. 

2.  Curso superior: o jubileu acadêmico. 

3.  Autodidatismo: a biblioteca pessoal; a Arquivologia. 

4.  Escritor publicado: a obra-prima; a megagescon. 

 

VI.  Memoriologia: a Holomnemônica; a Holomemoriologia. 

1.  Memória: comum. 

2.  Dicionário cerebral de sinônimos: pessoal. 

3.  Dicionário cerebral analógico: pessoal, poliglótico. 

4.  Autorretrocognições: sadias. 

 

VII.  Emocionologia: a Psicossomatologia; a Intencionologia; a Temperamentologia. 

1.  Euforia: a euforin. 

2.  Primener: a primavera energética. 

3.  Cipriene: o ciclo de primaveras energéticas. 

4.  Extrapolacionismo: parapsíquico. 

 

VIII.  Holomaturologia: a hiperacuidade; a holomaturidade; a Voliciologia. 

1.  Nível profissional: a Conscienciocentrologia. 

2.  Nível veterano: a acalmia íntima. 

3.  Nível padrão: o nivelamento por cima. 

4.  Nível liderança: o exemplarismo. 

 

IX.  Pesquisologia: o detalhismo; a Experimentologia. 

1.  Pesquisas: as investigações; os procedimentos. 

2.  Constatações: as técnicas; a Metodologia. 

3.  Reverificações: a paciência; a exatidão. 

4.  Achados: os findings. 

 

X.  Holochacralogia: os chacras; as energias conscienciais (ECs); a Intermissiologia. 

1.  Estado vibracional: profilático; a Parapercepciologia. 

2.  Acoplamento energético: o parapsiquismo. 

3.  Tenepessismo: a prática diária; a Tenepessologia. 

4.  Ofiex: pessoal; a Ofiexologia. 

 

XI.  Parafenomenologia: a Paratecnologia; a Paracerebrologia. 

1.  Clarividência: facial; viajora. 

2.  Projeção consciente: de consciência contínua. 

3.  Pangrafia: autovivenciada. 

4.  Descoincidência vígil: a Vivenciologia. 
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XII.  Neofilismo: as empatias; o neofilismo; a Neotecnologia. 

1.  Neoideias: os neopensenes. 

2.  Neo-hipóteses: as neoteorias. 

3.  Neotécnicas: as neorrealidades. 

4.  Neoperspectivas: as neopautas; os neoempreendimentos. 

 

XIII.  Politicologia: a Parassociologia. 

1.  Cosmovisiologia: o cosmorama. 

2.  Paradireitologia: a Paradiplomacia. 

3.  Holofilosofia: o Universalismo. 

4.  Estado Mundial: o regime democrático ideal. 

 

XIV.  Verponologia: as verdades relativas de ponta; a Criteriologia. 

1.  Verpon cognitiva: a Cogniciologia. 

2.  Verpon temática: a Tematologia. 

3.  Verpon didática: a educação; o magistério; a Parapedagogiologia. 

4.  Verpon enciclopédica: a maxiproéxis; a Maxiproexologia. 

 

XV.  Cosmoconscienciologia: o conscienciês; a Comunicologia. 

1.  Intraconsciencialidade: dentro da consciência. 

2.  Extraconsciencialidade: fora da consciência. 

3.  Interconsciencialidade: entre as outras consciências. 

4.  Cosmoconsciencialidade: as realidades e as pararrealidades do Cosmos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a consciência crescente, indicados para a expansão das 

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

1.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

2.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

3.  Desafio  da  Conscienciologia:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

4.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Megateste  conscienciológico:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

7.  Pseudossuperação:  Autenganologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIÊNCIA  CRESCENTE,  QUANDO,  DE  FATO,  
INTERESSADA,  SABE  PERFEITAMENTE  LOCALIZAR-SE  

ONDE  ESTÁ,  E  PARA ONDE  VAI,  NA  ESCALA  EVOLUTIVA  

DAS  CONSCIÊNCIAS,  POR  MEIO  DO  CONSCIENCIOGRAMA. 
 

Questionologia. Onde você, leitor ou leitora, se situa realisticamente quanto à condição 

de consciência crescente? Está satisfeito com a própria performance? 
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C O N S C I Ê N C I A    C R Í T I C A    C O S M O É T I C A  
( C O S M O E T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência crítica cosmoética é a propriedade evoluída da conscin lúci-

da capaz de desenvolver a melhoria da qualidade de vida do Homem, por intermédio da gestão in-

teligente de empreendimentos libertários multifacetados, dentro da programação existencial em 

grupo de conscins (maxiproéxis). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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 vocábulo crítica procede 

também do idioma Latim, critica, “apreciação; julgamento”, e este do idioma Grego, kritikê, “crí-

tica; Arte de julgar, de criticar”. Surgiu no Século XIX. A palavra cosmos vem do idioma Grego, 

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

cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos, “ordem; organização; mundo; universo”. Apa-

receu, 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 Sé-

culo XV. 

Sinonimologia: 1.  Conscin crítica. 2.  Conscin heterocrítica. 3.  Criticidade cosmoética.  

4.  Consciencialidade refutadora. 5.  Ortopensenidade. 

Neologia. As 3 expressões compostas consciência crítica cosmoética, miniconsciência 

crítica cosmoética e maxiconsciência crítica cosmoética são neologismos técnicos da Cosmo-

eticologia. 

Antonimologia: 1.  Inconsciência crítica. 2.  Consciência acrítica. 3.  Conscin anticrítica. 

4.  Consciência anticosmoética. 5.  Criticofobia. 6.  Corrupcionismo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade. 

 

Fatologia: a consciência crítica cosmoética; o juízo autocrítico; o senso crítico instantâ-

neo; a análise autocrítica; a análise heterocrítica; a autocrítica contínua; a racionalidade da cienti-

ficidade; a Didática Heterocrítica; os detalhamentos da heterocrítica; a heterocrítica participativa; 

as pesquisas exaustivas; os megatrafores críticos; o embasamento lógico do ponto de vista; o au-

todiscernimento; o valor inestimável da heterocrítica evolutiva; as argumentações lógicas; os de-

bates esclarecedores; a hipersensibilidade tola às heterocríticas; o abertismo consciencial; o moni-

toramento autocrítico da proéxis; a experiência crítica; a omnicrítica; a cosmocrítica; os livros he-

terocríticos; a criteriosidade; a inteligência evolutiva (IE); a tarefa do esclarecimento (tares);  

a verdade relativa de ponta (verpon); o Curso Imersão Heterocrítica de Obra Útil. 

 

Parafatologia: a heterodesassedialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica. 
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Antagonismologia: o antagonismo neofilia / neofobia; o antagonismo autocrítica / au-

tocorrupção. 

Filiologia: a criticofilia. 

Holotecologia: a criticoteca. 

Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Cosmoética Destrutiva; a Proexologia;  

a Conscienciocentrologia; a Conviviologia; a Autodiscernimentologia; a Criticologia; a Crite-

riologia; a Projeciocriticologia; a Conscienciocrítica; a Descrenciologia; a Refutaciologia; a Ver-

baciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: o ser desperto; a conscin autocrítica; a conscin heterocrítica; a equipe de 

heterocríticos do Holociclo. 

 

Masculinologia: o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólo-

go; o pesquisador; o cosmoeticista; o crítico; o voluntário crítico; o teleguiado autocrítico. 

 

Femininologia: a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a conscienciólo-

ga; a pesquisadora; a cosmoeticista; a crítica; a voluntária crítica; a teleguiada autocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens cosmoethicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconsciência crítica cosmoética = a consciencialidade predominante-

mente heterocrítica cosmoética; maxiconsciência crítica cosmoética = a consciencialidade simul-

taneamente auto e heterocrítica cosmoética. 

 

Técnicas. Sob a ótica da Teaticologia, a conscin de consciência crítica, cosmoética, bus-

ca empregar, nos empreendimentos libertários, duas técnicas ideais, aqui dispostas na ordem fun-

cional: 

1.  Técnica do megafoco analítico: abordagem cosmovisiológica, ou exaustiva, no pri-

meiro tempo. 

2.  Técnica do megafoco sintético: abordagem pontual, ou específica, seletiva, no segun-

do tempo. 

 

Categorias. De acordo com a Refutaciologia, os atos heterocríticos podem ser classifica-

dos em duas categorias conforme os efeitos ou consequências: 

1.  Atos externos: as críticas feitas a alguém pelo crítico, homem ou mulher. 

2.  Atos internos: as críticas captadas de outrem (o crítico ou a crítica) pelo receptor da 

heterocrítica, homem ou mulher. 

 

Tabelologia. No âmbito da Holomaturologia, as heterocríticas podem ser classificadas 

em duas categorias, conforme a tabela-teste, a seguir, com 30 itens antagônicos, dispostos na 

ordem alfabética: 

 

Tabela  –  Teste  da  Heterocrítica  Cosmoética 

 

N
os

 Heterocrítica   Cosmoética Heterocrítica   Anticosmoética 

01. Abordagens funcionais e úteis Amaurose voluntária e preguiçosa 

02. Alegações honestas e positivas Conclusões precipitadas e negativas 
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N
os

 Heterocrítica   Cosmoética Heterocrítica   Anticosmoética 

03. Análise desapaixonada e competente Tendência de parcialidade manifesta 

04. Aplicação acurada às avaliações Estultilóquios: ou absurdos óbvios 

05. Argumentação sólida de cultura Exageração subalterna e gratuita 

06. Aspiração pela verdade relativa Exposição viciosa e incompetente 

07. Associação de ideias inteligentes Grito de rebeldia ante os fatos 

08. Atenção aos pormenores do objeto Hipercriticismo e autocorrupção 

09. Concentração no objetivo proposto Ideia fixa com segundas intenções 

10. Concepções essenciais da crítica Ignorância crassa do assunto 

11. Conclusões ponderadas e justas Intolerantismo do orgulho injusto 

12. Conhecimento profundo da matéria Juízo temerário e superficial 

13. Contestação serena e independente Julgar os outros por si (ato de) 

14. Corrente de conceitos lógicos Má-fé de Zoilo, sem-fé de Aristarco 

15. Critério racional pragmático Malentendidos: incomunicação 

16. Ênfase relevante na análise Mania: hipotrofia da inteligência 

17. Espírito de investigação crítica Obediência às rotinas fossilizadoras 

18. Exercício de pura inteligência Obliquidade de julgamento simplista 

19. Exposição fidedigna de opinião Observações tendenciosas evidentes 

20. Fundamentos críticos nos fatos  Oposicionismo obtuso e negativo 

21. Imparcialidade nas apreciações Palpitismo: ausência clara de pesquisa 

22. Juízo com conhecimento de causa Pertinácia no erro de abordagem 

23. Pontos analisados muito construtivos  Pôr tudo de quarentena (fuga) 

24. Profundeza dos megapensenes Prejulgamentos apaixonados 

25. Raciocínios oportunos em série Pressupostos primários e errôneos 

26. Razões pró e contra de alto nível Raciocínios falsos e demagógicos 

27. Reflexão madura da exposição Sabença de orelha: ou ilogismos 

28. Respeito à inteligência alheia Sectarismo: ou espírito de classe 

29. Senso elevado de autodiscernimento Ver tudo sombrio como princípio 

30. Sutilezas de espírito no contexto Vista curtinha, mente acanhadinha 

 

Teste. Quais variáveis predominam nas heterocríticas do leitor ou da leitora: da 1
a
 ou  

da 2
a
 coluna? 

 

Causa. Dentro do universo da Cosmovisiologia, a ausência da autocrítica está entre as 

causas fundamentais (Etiologia) das transmigrações extrafísicas patológicas de legiões de cons-

réus transmigradas. 
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VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência crítica cosmoética, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Antilogismo:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Argumentação  ilógica:  Comunicologia;  Nosográfico. 

06.  Autoconsciência  verbal:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Coniunctio: Conviviologia;  Neutro. 

08.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Refutaciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  CONSCIÊNCIA  CRÍTICA  COSMOÉTICA   
É  A  CHAVE  CAPAZ  DE  ABRIR  A  HOLOMATURIDADE  DA  

CONSCIN  ATÉ  TORNÁ-LA  O  SER  DESASSEDIADO,  PER-
MANENTE,  TOTAL,  INTERASSISTENCIAL,  INCORRUPTO. 

 

Questionologia. Com toda autocrítica, em qual nível de consciência crítica cosmoética 

você vive hoje? Você coloca a autocrítica no mesmo patamar de relevância da heterocrítica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 

Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-
ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 6, 26, 52, 68, 336 e 477. 

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 Al-
tos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 150, 152, 383, 507, 545, 628, 809 e 1.107. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 148. 
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C O N S C I Ê N C I A    D A    C O N T R A D I Ç Ã O  
( C O N T R A D I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência da contradição é o estado ou autolucidez da conscin liberta 

da ignorância da própria ignorância, quanto ao nível rudimentar dos pródromos da evolução cons-

ciencial, na qual vivia de modo contraditório na condição de consciênçula, e, agora, tendo con-

quistado a autoconsciencialidade, empregando a inteligência evolutiva (IE), já governa o próprio 

destino com autocognoscibilidade, Cosmoética e livre arbítrio mais amplo, bem distante da in-

consciência, simploriedade, despriorizações, erros crassos, falsos posicionamentos, males funda-

mentais, injustiças, amoralidades e imoralidades subumanas pretéritas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e es-

te do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. A palavra contradição de-

riva também do idioma Latim, contradictio, “ação de contradizer; objeção; réplica”, de contradi-

cere, “contradizer; replicar; fazer restrição ou objeção”. Surgiu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Autoconsciência da contradição evolutiva. 02.  Resolução da aporia 

evolutiva. 03.  Conscin poliédrica. 04.  Consciência intermissivista. 05.  Conscin lúcida. 06.  Epi-

con lúcido. 07.  Conscienciólogo. 08.  Ser humano desperto. 09.  Evoluciólogo. 10.  Pré-moksha. 

Neologia. As 4 expressões compostas consciência da contradição, consciência da con-

tradição inicial, consciência da contradição intermediária e consciência da contradição avança-

da são neologismos técnicos da Contradiciologia. 

Antonimologia: 01.  Inconsciência da contradição. 02.  Consciênçula. 03.  Princípio 

consciencial simples. 04.  Princípio consciencial ignorante. 05.  Contradição evolutiva. 06.  Con-

tradição intelectiva. 07.  Contradição cosmoética. 08.  Incoerenciologia. 09.  Filosofia do Ignoran-

tismo. 10.  Antifilosofia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocognoscibilidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognoscibilidade; os minipensenes ultra-

passados; os pedopensenes superados; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopen-

senes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a consciência da contradição; a tomada de consciência da ignorância da pró-

pria ignorância; a autoconsciência quanto à contradição do próprio nível evolutivo; a ignorância 

evolutiva; a antiga contradição intelectiva; a inteligência evolutiva; a Holofilosofia. 

 

Parafatologia: o autodomínio das energias conscienciais (ECs); a autovivência do esta-

do vibracional (EV) profilático; a conquista da condição de minipeça do Maximecanismo Multidi-

mensional Interassistencial; a conquista do Curso Intermissivo (CI); a conquista da autoproéxis;  

a conquista da autodesperticidade; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio consciencial; o princípio da contradição; o princípio da des-

crença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 
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Teoriologia: a teoria da evolução consciencial (Evoluciologia). 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos evolutivos da interassistencialidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos. 

Ciclologia: o ciclo seriexológico intermissão-ressoma-dessoma. 

Enumerologia: o descarte da ignorância; o descarte da vivência instintiva; o descarte 

dos erros crassos; o descarte da autodesorganização; o descarte da inconsciência das prioridades; 

o descarte da antifraternidade subcerebral; o descarte da tanatofobia. 

Trinomiologia: o trinômio oximoro-paradoxo-contradição. 

Politicologia: a meritocracia; a democracia direta. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: o autodescarte das fobias em geral. 

Sindromologia: o autodescarte da síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: o autodescarte das manias em geral. 

Mitologia: o autodescarte das mitologias em geral. 

Holotecologia: a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Contradiciologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Evo-

luciologia; a Autocogniciologia; a Conviviologia; a Holomaturologia; a Recexologia; a Paradoxo-

logia; a Intercompreensiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens contradictor; o Homo simplex; o Homo sapiens vigilans; 

o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens cosmoethicus; o Ho-

mo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência da contradição inicial = a da conscin tenepessista; consciên-

cia da contradição intermediária = a do ser humano desperto; consciência da contradição avança-

da = a da Consciex Livre. 

 

Culturologia: a cultura da Cogniciologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 12 

cotejos entre a consciênçula e a conscin lúcida pelos quais é possível explicitar melhor a condição 

da consciência da contradição evolutiva: 

 

Tabela  –  Cotejos  Consciênçula  /  Conscin  Lúcida 

 

N
os

 Consciênçula Conscin  Lúcida 

01. Simples Complexificada 

02. Ignorante Tarística 

03. Amoral Cosmoética 

04. Inconsciente Autoconsciente 

05. Ilusória Realista 

06. Intrafísica Multidimensional 

07. Autassediada Desassediada 

08. Acrítica Autocrítica 

09. Contraditória Homeostática 

10. Dispersiva Prioritária 

11. Pusilânime Neofílica 

12. Conflitiva Anticonflitiva 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência da contradição, indicados para a expansão 

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

01.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

05.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

09.  Megacontradição:  Contradiciologia;  Neutro. 

10.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 
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A  CONSCIÊNCIA  DA  CONTRADIÇÃO  EVOLUTIVA,  SIGNI- 
FICANDO  RESOLUÇÃO  DE  PROBLEMA,  TRAZ  À  CONSCIN 

LÚCIDA  ESCLARECIMENTOS  MAIS  AVANÇADOS  E  RES- 
PONSABILIDADES  PROEXOLÓGICAS  MAIS  INTENSAS. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a abordagem à consciência da con-

tradição evolutiva? Você admite tal ponderação filosófico-paracientífica? 
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C O N S C I Ê N C I A    D E    E Q U I P E  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência de equipe é a autolucidez da conscin quanto à própria função 

no conjunto de pessoas dedicadas à realização do mesmo trabalho ou empreendimento. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. 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. A palavra equipe vem do idio-

ma Francês, équiper, “conjunto de pessoas que preparam uma embarcação para viagem”. Surgiu 

em 1899. 

Sinonimologia: 01.  Senso pessoal de equipe. 02.  Senso de grupalidade. 03.  Consciên-

cia de grupo. 04.  Consciência grupal. 05.  Consciência grupocármica. 06.  Coleguismo evolutivo. 

07.  Consciência comunitária. 08.  Senso coletivo. 09.  Consciência de solidariedade. 10.  Cons-

ciência de convivialidade. 

Neologia. As duas expressões compostas consciência de equipe instintiva e consciência 

de equipe autoconsciente são neologismos técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 01.  Inconsciência de equipe. 02.  Inconsciência grupal. 03.  Inconsciên-

cia grupocármica. 04.  Consciência de manada. 05.  Senso supercorporativista. 06.  Sentimento de 

rebanho. 07.  Espírito superclassista; minidissidente ideológico. 08.  Autismo; carreira solo; ten-

denciosidade egocêntrica. 09.  Senso sectário. 10.  Xenofobia. 

Estrangeirismologia: o esprit de corps; o teamwork; o tour de force; o brainstorming 

da equipe de pensadores; o Administrarium; os exempla trahunt; o modus vivendi cooperativo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à grupocarmalidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da grupocarmalidade; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade. 

 

Fatologia: a consciência de equipe; a consciência de grupo; a consciência grupal; o al-

truísmo; a fraternidade; a grupocarmalidade; a turma; o tribalismo; a grei; o clã; o plantel (atle-

tas); o quadro de pessoal; a seleção de pessoal; a equipe executiva; a equipe bem formada; a equi-

pe coesa; o quadro de voluntários; os membros da equipe de trabalho; as equipes técnicas do Ho-

lociclo da Enciclopédia da Conscienciologia; as equipes de voluntários da maxiproéxis; o con-

senso da equipe; a basecon; a equipe pesquisística harmonizada; a coesão da equipe técnica;  

a equipe multiprofissional; a evolução em equipe; a homeostase grupal. 

 

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

grupais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da afinidade; o princípio da inseparabilidade grupocármi-

ca; o princípio da convivialidade; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da grupalidade; 

o princípio do heteroperdão; o princípio da transparência. 

Teoriologia: a teoria das relações humanas; a teoria da cooperação mundial; a teoria 

do Estado Mundial. 

Tecnologia: a técnica da maxiproéxis. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laborató-

rio conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Efeitologia: o efeito arrastante do bom exemplo. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: a equipin (equipe intrafísica); a equipex (equipe extrafísica); a equipe 

técnica; a equipe multidisciplinar; a equipe de consciencioterapeutas; a equipe (corpo docente) de 

professores; a equipe de pesquisas. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio intercompreensão-inter-

cooperação; o binômio trabalho independente–trabalho de equipe; o binômio contexto-consenso; 

o binômio equipes presenciais–equipes virtuais. 

Interaciologia: a interação voluntário conscienciológico–equipe conscienciocêntrica;  

a interação ganha-ganha; a interação líder-liderado. 

Crescendologia: o crescendo minipeça interassistencial–Maximecanismo Multidimensio-

nal Interassistencial; o crescendo afinidade-empatia-altruísmo. 

Trinomiologia: o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio engajamento- 

-entrosamento-integração; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o tri-

nômio acareação–Consciencioterapia–conscin-cobaia. 

Antagonismologia: o antagonismo equipex / manada assediadora; o antagonismo equi-

pe / egão; o antagonismo falar / fazer; o antagonismo evitação / imitação. 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: a lei da empatia; a lei da afinidade evolutiva; a lei da interassistencialidade. 

Filiologia: a conviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia; a parassociofilia; a xenofilia;  

a comunicofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome de burnout. 

Holotecologia: a socioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a experimentoteca; a elenco-

teca; a conscienciometroteca; a epicentroteca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Vinculologia; a Sociolo-

gia; a Comunicologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Proxemicologia; a Etologia; a Pa-

rassociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a equipex de amparadores de função; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o líder; os liderados; o ator 

principal; os figurantes; o oficial; os soldados rasos; o líder da equipe. 

 

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

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

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

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

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

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-
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rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a líder; as lidera-

das; a atriz principal; as figurantes; a líder da equipe. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens cosmovisiologus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo 

sapiens voluntarius; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interconscientialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência de equipe instintiva = o senso de grupo ainda esboçante, pri-

mário e indefinido; consciência de equipe autoconsciente = o senso de grupo maduro, evoluído, 

definido e cosmoético. 

Culturologia: a cultura da grupalidade quando operosa e cosmoética. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência de equipe, indicados para a expansão das 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Bonde  extrafísico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

03.  Coexistência  institucional:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

04.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Compatibilidade  automotivação-trabalho:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

07.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

08.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Vínculo  consciencial:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

10.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIÊNCIA  DE  EQUIPE  É  O  ÁPICE  DA  QUALIFICA- 
ÇÃO  DO  VOLUNTARIADO  EVOLUTIVO,  LÚCIDO,  DA  CONS-  

CIN  COGNOPOLITA  QUANTO  AO  REMATE  DA  PROGRA-  
MAÇÃO  EXISTENCIAL  EM  GRUPO,  OU  A  MAXIPROÉXIS. 

 

Questionologia. Em qual nível de consciência de equipe vive você, leitor ou leitora? Vo-

cê convive bem com os colegas de equipe dentro da Comunidade Conscienciológica Cosmoética 

Internacional, das Instituições Conscienciocêntricas e das Empresas Conscienciológicas? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

2 Vols.; 2.494 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 720 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 16 endereços; 2.892 enus.; estatísti-

cas; 6 filmografias; 1 foto; 720 frases enfáticas; 5 índices; 1.722 neologismos; 1.750 perguntas; 720 remissiologias; 16 
siglas; 50 tabs.; 135 técnicas; 16 websites; 603 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 12 cm; enc.; 3a Ed. 

Protótipo – rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 99, 670, 677, 1.670 e 1.854. 

2.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 si-
nopses; 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 880, 881 e 939. 
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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.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 

Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 112 e 114. 
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.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 832. 
5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 720. 
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C O N S C I Ê N C I A    D E S P R O G R A M A D A  
( A U T O D I S C E R N I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência desprogramada é aquela vivendo liberta da programação 

evolutiva instintiva, já independente da Genética, tomando as rédeas da autevolução consciente,  

a partir da Paragenética, deixando de ser mera boneca inconsciente, dominada pela Biologia Hu-

mana, para se afirmar na condição de autodecisora do próprio destino ou autevolução. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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 prefixo des procede também 

do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposição; falta; separação; divisão; afastamento; supres-

são”. O vocábulo programado provém igualmente do idioma Latim, programma, “publicação por 

escrito; edital; cartaz”, e este do idioma Grego, prógramma, “ordem do dia; inscrição”. Surgiu no 

Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Consciência lúcida. 2.  Isca humana consciente. 3.  Intermissivista.  

4.  Cognopolita. 

Neologia. As 3 expressões compostas consciência desprogramada, consciência despro-

gramada mínima e consciência desprogramada máxima são neologismos técnicos da Autodiscer-

nimentologia. 

Antonimologia: 1.  Consciência pré-serenona vulgar. 2.  Isca humana inconsciente.  

3.  Conscin eletronótica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especialmente do autodiscernimento. 

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

ciencialidade evolui. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; as neointerpretações dos cenários- 

-holopensenes. 

 

Fatologia: a novidade da desprogramação externa; o neopatamar evolutivo; o relaxe ge-

rado pela liberdade real; o raciocínio polifásico; a abertura pessoal aos neoempreendimentos; as 

neoperspectivas; as neopautas evolutivas; as neomotivações; o emprego autoconsciente da trido-

talidade consciencial; o livre arbítrio ampliado; o esforço pela recuperação dos cons magnos;  

a reconceitualização do autoconhecimento; o desembaraço da força presencial; a eclosão das ver-

pons; a inteligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a vivência da paraperceptibilidade; a descoberta da Paradireitologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Politicologia: a cosmocracia; a cosmoeticocracia. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a parapsicoteca; a experimentoteca; a traforoteca; a proe-

xoteca; a criativoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autopesquisologia; a Autoconscien-

ciometrologia; a Evoluciologia; a Parageneticologia; a Cosmovisiologia; a Parapercepciologia;  

a Interassistenciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência desprogramada; a consciência autoprogramada; a conscin lú-

cida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enci-

clopedista. 

 

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

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

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

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o proexólogo; o reeducador;  

o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; 

o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o teleguiado auto-

crítico; o evoluciólogo; o atrator ressomático; o Serenão. 

 

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

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

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

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

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

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

rapercepciologista; 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 teleguiada auto-

crítica; a evolucióloga; a atratora ressomática; a Serenona. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sa-

piens proexologus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evo-

lutiologus; o Homo sapiens serenissimus; a Consciex libera. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência desprogramada mínima = a conscin lúcida desvinculada de 

toda dogmática religiosa; consciência desprogramada máxima = a Consciex Livre (CL). 

 

Fundamentologia. Segundo a Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 12 desafios básicos e inarredáveis para a consciência desprogramada, quando interessada 

na própria evolução: 

01.  Autodissolução do personalismo na tares (tenepes, ofiex). 

02.  Autorrevezamentos multiexistenciais (megagescon). 

03.  Autovivência do estado vibracional (EV). 

04.  Bases da reeducação pessoal. 

05.  Ciclo multiexistencial da atividade. 

06.  Código pessoal de Cosmoética (CPC). 

07.  Hiperacuidade parapsíquica. 

08.  Inclusão da autocrítica na heterocrítica. 

09.  Minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

10.  Princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

11.  Retilinearidade autopensênica. 

12.  Sinalética energética pessoal. 
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Contrapontologia. Dentro do universo da Experimentologia, eis, por exemplo, na or-

dem alfabética, 7 contrapontos evolutivos, técnicos, sem dúvida racionais para a conscin, homem 

ou mulher, heterodesprogramada, contudo autoprogramada com discernimento: 

1.  Autocuroterapia: o combate pessoal aos vícios endógenos e aos megatrafares para-

genéticos. 

2.  Experimentologia: a autoconscientização teática do antagonismo espectador da vida 

/ protagonista da vida. 

3.  Heterocuroterapia: a caminhada produtiva no contrafluxo da Socin, ainda patológi-

ca, mas curável. 

4.  Holobiografologia: o ato de se desgarrar dos conceitos ultrapassados e dos precon-

ceitos seculares. 

5.  Holocarmologia: a tendência positiva para a participação no grupocarma até chegar  

à vivência da policarmalidade. 

6.  Holomaturologia: a saída da ignorância crassa milenar para a autocriticidade perma-

nente eliminando os autassédios. 

7.  Mentalsomatologia: a preferência para os papos-cabeça construtivos em vez dos pa-

pos-umbigão frívolos. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a consciência desprogramada, indicados para a expansão 

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

1.  Cognopolita:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

2.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

3.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

4.  Consciex  Livre:  Evoluciologia;  Homeostático. 

5.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

6.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

7.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIÊNCIA  GENETICAMENTE  DESPROGRAMADA 

DEIXA  A  APRIORISMOSE  MULTIEXISTENCIAL,  PRETÉRITA, 
DE  VIDA  EM  VIDA,  PARA  A  AUTOPRIORIZAÇÃO  EVOLUTI- 
VA  INTELIGENTE  NO  PRESENTE  JÁ  FUTURO  PROMISSOR. 

 

Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual ní-

vel você se situa ante a condição de consciência geneticamente desprogramada? Você já se cons-

cientizou da estrutura funcional da Paragenética? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6514 

C O N S C I Ê N C I A    G R Á F I C A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência gráfica é a condição da autopensenização evoluída da cons-

ciencialidade da conscin quanto à comunicabilidade cosmoética, grafada, de todas as naturezas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O termo gráfica deriva do idio-

ma Grego, graphikós, “que se refere à ação de escrever, de compor; gráfico”, através do idioma 

Latim, graphicus, “perfeito; completo”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Consciência da comunicação gráfica. 2.  Consciência da comunica-

ção grafada. 3.  Conscienciografia. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 36 cognatos derivados do vocábulo grafia: gra-

far; grafema; grafemático; grafêmica; grafêmico; gráfica; gráfico; gráfico-visual; grafidácea; 

grafidáceo; grafila; grafilha; gráfio; grafioide; grafismo; grafista; grafite; grafiteiro; grafito; 

grafocrítica; grafofilia; grafofobia; grafognosia; Grafologia; grafômana; grafomania; grafoma-

níaca; grafomaníaco; grafômano; grafômetro; graforreia; graforreico; grafoteca; grafotecnia; 

grafotécnica; grafotécnico. 

Neologia. As 4 expressões compostas consciência gráfica, consciência gráfica mínima, 

consciência gráfica mediana e consciência gráfica máxima são neologismos técnicos da Comuni-

cologia. 

Antonimologia: 1.  Consciência verbal. 2.  Consciência da comunicação oral. 3.  Cons-

ciência da comunicação verbal. 

Estrangeirismologia: os copyrights; o artigo científico (paper); o ghost writer; o doctus 

cum libro. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à comunicabilidade cosmoética evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Comunicologia; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; o holopensene grafogênico; os grafopensenes; a grafopensenidade. 

 

Fatologia: a comunicabilidade escrita; a comunicação gráfica; o grafismo; a grafogno-

sia; o artigo científico; o livro técnico; a antologia; o dicionário; a enciclopédia; a Grafologia;  

o autodidatismo permanente; o Curso Imersão Heterocrítica de Obra Útil; o Curso Formação de 

Autores; o Manual de Redação da Conscienciologia; o Holociclo; a União Internacional dos 

Escritores da Conscienciologia. 

 

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

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da tares; o princípio da responsabilidade; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da grafoterapia; a teoria da biblioterapia; o nicho da teoria na 

prática; o nicho da prática na teoria. 

Tecnologia: a técnica de escrever; a grafotecnia; a grafotécnica. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Comunicologia. 

Efeitologia: o efeito das palavras escritas; os efeitos das assinaturas pensênicas. 

Neossinapsologia: as neossinapses das neoverpons. 

Ciclologia: o ciclo estudante-professor-escritor. 

Binomiologia: o binômio (dupla) escritor-editor. 

Interaciologia: a interação autor-leitor; a interação autora-leitora. 

Crescendologia: o crescendo artigo–livro–obra-prima. 

Trinomiologia: o trinômio pesquisar-analisar-grafar; o trinômio ideia-reflexão-regis-

tro; o trinômio ideia–papel-caneta. 

Antagonismologia: o antagonismo escritor engavetador / escritor publicador. 

Paradoxologia: o paradoxo escritor-grafiteiro. 

Politicologia: a democracia direta. 

Legislogia: a lei dos patrimônios intelectuais. 

Filiologia: a grafofilia; a bibliofilia; a enciclopediofilia. 

Fobiologia: a grafofobia. 

Sindromologia: a síndrome da graforreia; a síndrome do segundo livro. 

Maniologia: a grafomania. 

Holotecologia: a biblioteca; a comunicoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a inte-

lectoteca; a autografoteca; a linguisticoteca. 

Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Redaciologia; a Infocomunicologia; a Biblio-

logia; a Enciclopediologia; a Argumentologia; a Autocogniciologia; a Autocoerenciologia; a Au-

tocosmoeticologia; a Autocriativologia; a Autopesquisologia; a Línguística; a Filologia; a Grafo-

pensenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência gráfica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens com-

municologus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autoluci-

dus; o Homo sapiens reeducator. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência gráfica mínima = a de quem escreve somente no trivial para 

si próprio; consciência gráfica mediana = a de quem escreve em função da profissão de escreven-

te ou secretária, por exemplo; consciência gráfica máxima = a do escritor ou escritora grafando 

pensenizações permanentes de esclarecimento assistencial, cosmoético e evolutivo. 

 

Culturologia: a cultura gráfica da Conscienciologia. 

 

Mentalsomaticologia. Sob a ótica da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem fun-

cional, 20 argumentos úteis para quem escreve sobre Conscienciologia e deseja burilar a própria 

consciência gráfica no energossoma novo e no soma novo: 

01. Cientista. O cientista não é escritor nem literato. O universo do cientista, de fato,  

é a Ciência. 

02. Artigo. O artigo científico jamais é telenovela ou crônica literária. 

03. Memória. Ao escrever, há de se evitar confiar apenas na memória: vale anotar os  

informes, notas e achados científicos. O dicionário e o vade-mécum devem ser amigos do escritor 

e da escritora para sempre. 

04. Fenômeno. Para descrever qualquer fenômeno, o pesquisador precisa conhecê-lo 

bem. É melhor evitar tão só perguntar, sendo preferível, antes de tudo, responder quando for pos-

sível. 

05. Consciência. A consciência se define por energias conscienciais (ECs), palavras, 

gestos e ações pessoais. Observe as minúcias da autopensenidade em crescimento. 

06. Forma.  A forma jamais pode prejudicar o conteúdo do informe científico. 

07. Exatidão. Não obstante vivermos no mundo de mais de 10 mil línguas ágrafas, 

sempre temos 1 único vocábulo escrito para exprimir com exatidão o conteúdo. 

08. Palavra. Em geral há aquela palavra específica para definir melhor a realidade,  

a coisa, a situação, o fato, o fenômeno, o parafato e o parafenômeno. 

09. Estilo. O termo certo não deve ser substituído por outro, menos adequado, em be-

nefício da elegância estilística do comunicado científico. A moldura não é a tela. 

10. Simplicidade. As palavras mais simples devem ser preferidas às empoladas, em 

todo tipo de comunicação interconsciencial, porém sem medo da erudição técnica. 

11. Ideia. Quando possível, cada frase do conscienciólogo deve conter ideia específica, 

e cada parágrafo, o raciocínio completo. A lógica exige limpidez de ideias. 

12. Frases. As frases curtas são muito mais eficazes se comparadas às longas. 

13. Opinião. A opinião sustentada em fatos é muito mais forte perante a opinião mera-

mente adjetivada. A Ciência está baseada em fatos e na acumulação de achados. 

14. Tempo. A maioria dos fenômenos não tem hora marcada para ocorrer. 

15. Subinformação. Evite dar informação pela metade, ou seja, a subinformação às ve-

zes é mera desinformação. Subinformar é ato anticosmoético. 

16. Antinformação. A antinformação – ou a antinotícia – explica sempre o não acon-

tecido. Frequentemente é efeito da parapatologia da imaginação exacerbada. 

17. Emoção. Importa a conscin evitar deixar-se envolver pela emoção no desempenho 

do trabalho de esclarecimento (tares) das consciências. A tacon é bem diferente da tares. 

18. Multidão. Na multidão, em média, concentram-se 4 pessoas por m2, e o mínimo de 

pensamentos de alto nível em cada pessoa. Afora as consciexes. 

19. Holoteca. A pesquisa científica começa sempre e termina sempre na holoteca. 

20. Atenção. O aqui e agora da comunicação em massa oferece só fast food conscien-

cial. Toda multidão tende a se nivelar por baixo. Toda atenção ainda é sempre pouca para se 

acertar mais. 
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Teste. A cosmoética fornece a você, na condição de escritor ou escritora, a pergunta 

muito pertinente, prática e de alto nível de discernimento: – Terei vergonha desse texto daqui  

a 1 vintênio? 

 

Caracterologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal ascendente, 6 categorias de escritores, homens e mulheres, conforme os princípios da Cosmo-

eticologia e da Evoluciologia: 

1. Escritor literato (literatice). 

2. Escritor mercantilista (cifrão). 

3. Escritor infantil (pedagogia infantil). 

4. Escritor científico, didático, consciencial (paper). 

5.  Escritor parapsíquico não-mercantilista. 

6.  Escritor conscienciológico (cosmoético). 

 

VI.  Acabativa 

 

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

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência gráfica, indicados para a expansão das 

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

01.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

02.  Ato  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

03.  Autorado:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Grupo  de  neoideias:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Intelecção:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  INTELECTUAL,  HOMEM  OU  MULHER,  COM 

ELEVADA  CONSCIÊNCIA  GRÁFICA,  PODE  CONCEBER 

PRODUTOS  GRAFADOS  DE  ESCLARECIMENTO  COSMO- 
ÉTICO  (TARES)  DURANTE  TODA  A  VIDA  INTRAFÍSICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, sabendo ler e escrever, já refletiu sobre a possi-

bilidade de incrementar a evolução geral por meio da escrita libertária? Quais os frutos da escrita 

apresentados por você até hoje? 
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C O N S C I Ê N C I A    G R U P O C Á R M I C A  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A consciência grupocármica é a autolucidez da conscin quanto à coexistên-

cia com a equipe evolutiva, desde a família nuclear às demais famílias humanas como a profis-

sional e a evolutiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de ”. Surgiu no Século XIII. O termo grupo provém do idioma 

Italiano, gruppo, “nó; conjunto; reunião”, derivado do idioma Germânico, kruppa, “massa arre-

dondada”. Apareceu no Século XVIII. A palavra carma procede do idioma Inglês, karma, e esta 

do idioma Sânscrito, karma-a, “ação; efeito; fato”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Autolucidez grupocármica. 2.  Consciência de equipe. 3.  Autocons-

ciência evolutiva. 

Neologia. As 4 expressões compostas consciência grupocármica, consciência grupocár-

mica genética, consciência grupocármica planetária e consciência grupocármica galáctica são 

neologismos técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Senso corporativista. 2.  União pró-competição. 3.  Sectarismo.  

4.  Minidissidência. 

Estrangeirismologia: o esprit de corps; o teamwork; o tour de force; o brainstorming 

da equipe de pensadores; o Administrarium; os exempla trahunt; o modus vivendi cooperativo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da convivialidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da grupocarmalidade; os grupopensenes; a grupo-

pensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopen-

senidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a consciência grupocármica; a consciência das corresponsabilidades evoluti-

vas; a base da liderança cosmoética; o apuro da habilidade comunicativa; o empenho pelo poli-

glotismo; a família evolutiva dos intermissivistas. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a noção da abrangência dos vínculos e paravínculos; a dedicação  

à projetabilidade lúcida (PL); a família extrafísica da Autoparaprocedenciologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos esforços em prol de metas comuns. 

Principiologia: o princípio da afinidade; o princípio da inseparabilidade grupocármi-

ca; o princípio da convivialidade; o princípio da empatia evolutiva; o princípio da grupalidade; 

o princípio do heteroperdão; o princípio da transparência; o princípio da confraternização uni-

versal; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a Profilaxiologia aplicada à teoria das interprisões grupocármicas; a teoria 

do Estado Mundial. 
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Tecnologia: a Paratecnologia da interassistencialidade energética; a técnica da evita-

ção do subcérebro abdominal; a técnica da holopaciência didática; a técnica da dupla evolutiva; 

a técnica do binômio admiração-discordância; a técnica da assistência interconsciencial máxi-

ma; a técnica da convivialidade autoconsciente em grupo; as técnicas de comunicação; a técnica 

da maxiproéxis; as técnicas paradiplomáticas. 

Voluntariologia: o vínculo consciencial no voluntariado nas Instituições Consciencio-

cêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o labo-

ratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da proéxis; o labora-

tório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o labora-

tório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Grupocarmolo-

gia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico 

da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível de Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Recexo-

logia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio 

Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Holocarmologia; o Colégio Invisível da Con-

viviologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: os efeitos da cosmovisão multidimensional e multiexistencial no grupo evo-

lutivo. 

Ciclologia: o ciclo diáspora-reagrupamento; o entrosamento do Ciclo Multiexistencial 

Pessoal (CMP) ao Ciclo Multiexistencial Grupal (CMG) evoluído da atividade dos intermissi-

vistas; o ciclo autexperimentação-autoconstatação-autocomprovação-autoconvicção; o ciclo au-

tocomprovações-debates-consensos; o ciclo leitura-teoria-vivência-comprovação; o ciclo fase 

preparatória da proéxis–fase executiva da proéxis–fase acabativa da proéxis; o ciclo da produti-

vidade máxima; o ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-com-

pléxis. 

Enumerologia: o senso de gratidão; o senso de colaboração; o senso de interdependên-

cia; o senso de amizade; o senso de equipe; o senso de solidariedade; o senso de paracoletividade. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação mãe-filho; a interação homem-mulher; a interação assisten-

te-assistido; a interação professor-aluno; a interação empregador-empregado; a interação cére-

bro-paracérebro; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação equipin-equipex. 

Crescendologia: o crescendo cosmovisiológico consciência grupocármica–cidadania 

cósmica. 

Trinomiologia: o trinômio conciliação-reconciliação-intercooperação; o trinômio holo-

filosófico Univesalismo-Maxifraternologia-Cosmoeticologia. 

Polinomiologia: o polinômio realçar simpatias–atenuar antipatias–produzir empatia– 

–construir interconfiança. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência grupocármica / senso pátrio. 

Politicologia: a autocracia; a despotocracia; a tirania; a asnocracia; a ludocracia; a demo-

cracia pura; a paradireitocracia. 

Filiologia: a conviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia; a parassociofilia; a xenofilia;  

a conscienciofilia; a cosmoeticofilia. 

Holotecologia: a socioteca; a convivioteca; a gregarioteca; a experimentoteca; a elenco-

teca; a conscienciometroteca; a epicentroteca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Vinculologia; a Sociolo-

gia; a Comunicologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Proxemicologia; a Etologia; a Pa-

rassociologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

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

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

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

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

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

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

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

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

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

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

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

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

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

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

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

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

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

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

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens cosmovisiologus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo 

sapiens voluntarius; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interconscientialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência grupocármica genética = a autolucidez da conscin quanto  

à coexistência com a equipe evolutiva da família nuclear; consciência grupocármica planetária 

= a autolucidez da conscin quanto à coexistência com a equipe evolutiva do planeta Terra; cons-

ciência grupocármica galáctica = a autolucidez da conscin quanto à coexistência com a equipe 

evolutiva cosmológica ao nível da Consciex Livre (CL). 

 

Culturologia: a cultura evolutiva da Grupocarmologia; a Multiculturololgia da Omni-

cooperação. 

 

VI.  Acabativa 

 

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

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

trais, evidenciando relação estreita com a consciência grupocármica, indicados para a expansão 

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

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Coexistência  institucional:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

04.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Comunidade  Conscienciológica  Cosmoética  Internacional:  Conviviologia;  Ho-

meostático. 

06.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 
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08.  Interassistenciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Interdependência  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

10.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

11.  Libertação  do  clã:  Grupocarmologia;  Neutro. 

12.  Reagrupamento  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Recin  grupal:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

14.  Reinclusão  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

15.  Travão  familiar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA,  HOMEM  OU  MU-
LHER,  PRECISA  INVESTIGAR,  INEVITAVELMENTE,  QUAL 
A  CATEGORIA  DE  CONSCIENCIALIDADE  GRUPOCÁRMICA  

NA  QUAL  VIVE,  ATUALMENTE,  NA  INTRAFISICALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, exemplifica qual categoria de consciência gru-

pocármica? Genética? Planetária? Galáctica? 
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C O N S C I Ê N C I A    H A R M O N I Z A D A  
( HA R M O N I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência harmonizada é a condição intraconsciencial da conscin intei-

ramente autoconsciente, teática quanto à interatividade pessoal com as circunstâncias dos fluxos 

da vida no Cosmos e os holopensenes da dimensão existencial na qual se manifesta. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo harmonia procede do 

idioma Grego, harmonia, “união; encaixe; acordo; ordem”, a partir do idioma Latim, harmonia, 

“harmonia; proporção entre as partes; simetria; sistema; ordem”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Consciência ajustada. 2.  Consciência anticonflitiva. 

Neologia. As duas expressões compostas consciência harmonizada precoce e consciên-

cia harmonizada madura são neologismos técnicos da Harmoniologia. 

Antonimologia: 1.  Consciência conflituosa. 2.  Consciência irritadiça. 

Estrangeirismologia: o rapport interconscins; o rapport interconsciexes; o rapport 

consciex-conscin; a coniunctio; o Acoplamentarium; o Conviviarium; a comunidade do Discerni-

mentum; a interação urbi et orbi; o neomodus ratiocinandi evolutivo; o evolutionary under-

standing; a life in harmony. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade cosmoética geral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Harmoniologia; os harmonopensenes; a harmo-

nopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os benignopensenes; a benignopense-

nidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os 

conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; 

a ortopensenidade; a autopensenização anticonflitiva; a primazia dos autopensenes carregados no 

pen; o holopensene pessoal estabilizado homeostaticamente. 

 

Fatologia: o fato de se dormir cada noite com tranquilidade sem insônia; a minimização 

dos conflitos pessoais; as automanifestações harmonizadoras; a imperturbabilidade perante os 

percalços inerentes à intrafisicalidade; a autossuavização das tendências subcerebrais do corpo 

humano; a autoquietação das emoções pela racionalidade máxima; a autocompreensão fraterna da 

natureza humana; a autaceitação insubmissa das realidades patológicas; o autempenho persistente 

e paciente pela reeducação consciencial. 

 

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

gética e parapsíquica pessoal; a aura de benevolência da conscin; a autequilibração bioenergética; 

o autoajustamento à cadência do fluxo cósmico; o autentrosamento à mecânica evolutiva multidi-

mensional; a autorreconciliação interconsciencial generalizada; a autestabilização dinâmica do 

holossoma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo fundamental entre a consciência e o Cosmos; o siner-

gismo harmônico paracérebro-cérebro. 
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Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da evolução in-

terassistencial. 

Codigologia: a anticonflituosidade íntima decorrente da incorruptibilidade do código 

pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da conscienciofilia. 

Voluntariologia: o paravoluntariado da reurbanização extrafísica da Terra. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível dos Se-

renões. 

Efeitologia: os efeitos da consciência tranquila na autoconsciencialidade harmonizada; 

os efeitos da autopensenização harmônica no holopensene planetário. 

Neossinapsologia: as neossinapses reeducativas provenientes da observação das cons-

ciências harmonizadas. 

Ciclologia: o ciclo conscin harmonizada–consciex harmonizada. 

Enumerologia: o acolhedor; o apaziguador; o conciliador; o recompositor; o congraça-

dor; o aglutinador; o coadunador. 

Binomiologia: o binômio harmonia intraconsciencial–harmonia interconsciencial; o bi-

nômio coesão intraconsciencial–coerência etológica; o binômio teática-verbação. 

Interaciologia: a interação parte-todo; a interação cósmica consciência-energia; a inte-

ração idade cronológica–harmonização faltante. 

Crescendologia: o crescendo depurativo nas recins consecutivas. 

Trinomiologia: o trinômio lógica-coerência-harmonia; o trinômio holofilosófico maxi-

fraternismo-Universalismo-Cosmoética; o trinômio da holomaturidade autodiscernimento-auto-

cosmoética-interassistencialidade. 

Polinomiologia: o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapolacionismo. 

Antagonismologia: o antagonismo rosto harmônico / rugas desarmônicas. 

Paradoxologia: o paradoxo da antiemotividade superafetuosa; o paradoxo discernidor 

assimilação simpática do malestar da Socin Patológica–inabalabilidade do bem-estar íntimo. 

Politicologia: a democracia direta; a cosmocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a autoconsciência quanto às leis da Fisiologia Humana; a lei do maior esfor-

ço aplicada ao aprimoramento intraconsciencial. 

Filiologia: a harmoniofilia; a neofilia; a evoluciofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a zoo-

filia; a biofilia. 

Holotecologia: a cognoteca; a convivioteca; a grupocarmoteca; a evolucioteca; a maxi-

proexoteca; a prioroteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Harmoniologia; a Cosmoeticologia; a Autexperimentologia; a In-

trafisicologia; a Conviviologia; a Ecologia; a Sociologia; a Etologia; a Parassociologia; a Evolu-

ciologia; a Autoproexologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência harmonizada; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser in-

terassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin cosmoeticamente lúcida; a consciência uni-

versalista; a consciência-bombeiro consciencial; a consciência-arrimo grupocármico. 

 

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

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

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

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

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens aequilibratus; o Homo sapiens pacificus; Homo sapiens cosmoethi-

cus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens biophilicus; o Homo sapiens serenis-

simus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência harmonizada precoce = a condição dinâmica e bem entrosa-

da na vida, por parte da conscin, ainda jovem, por exemplo, o inversor ou inversora existencial; 

consciência harmonizada madura = a condição mais custosa e bem entrosada na vida, por parte 

da conscin, na fase da maturidade, por exemplo, na terceira idade física. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Harmoniologia; a cultura da pacificação uni-

versal. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Harmoniologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

10 categorias básicas de consciências harmonizadas: 

01.  Bioenergética: a consciência harmonizada com a energossomaticidade-ECs. 

02.  Convivencial: a consciência harmonizada com as amizades-companhias. 

03.  Duplológica: a consciência harmonizada com o / a duplista-whole pack. 

04.  Familiar: a consciência harmonizada com a família nuclear-Genética. 

05.  Mentalsomática: a consciência harmonizada com a intelectualidade-megagescon. 

06.  Paraperceptiva: a consciência harmonizada com o autoparapsiquismo-interassis-

tencialidade. 

07.  Proexológica: a consciência harmonizada com a consecução da autoproéxis-

maxiproéxis. 

08.  Profissional: a consciência harmonizada com a própria profissão-sobrevivência. 

09.  Psicossomática: a consciência harmonizada com a afetividade-sexualidade. 

10.  Sociológica: a consciência harmonizada com a Socin-Sociexes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência harmonizada, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

02.  Consciência  conscienciológica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  política:  Politicologia;  Neutro. 

06.  Conscin  benévola:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Conscin  large:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  organizadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 
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09.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

11.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

12.  Eustresse:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

13.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

14.  Pré-consciex  livre:  Serenologia;  Homeostático. 

15.  Verbaciologista:  Verbaciologia;  Homeostático. 

 

O  PERCENTUAL  DA  HARMONIA  DA  CONSCIÊNCIA  COM 

OS  MÚLTIPLOS  DEPARTAMENTOS  NATURAIS  DA  VIDA  
NO  COSMOS  APONTA  ANTECIPADA  E  EXPLICITAMENTE  

A  CONDIÇÃO  DA  MELIN  OU  DA  EUFORIN  PESSOAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda precisa harmonizar-se com algum setor da 

própria vida? Qual setor? Por qual razão? 
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C O N S C I Ê N C I A    I N A C A B A D A  
( P A N C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A consciência inacabada é aquela ainda no estado por acabar, no caso sem 

ter alcançado razoável maturidade consciencial em algum sentido ou vertente evolutiva. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo in deriva também do 

idioma Latim, in, “negação; privação”. O vocábulo acabar procede do mesmo idioma Latim, ac-

capare, “chegar ao fim”, e este de caput, “cabeça; parte superior; ponta; extremidade; cabeça de 

gado; indivíduo; cérebro; espírito; alma; chefe; pessoa principal; capítulo”. As palavras acabar  

e acabado surgiram no Século XIII. O termo inacabado apareceu em 1958. 

Sinonimologia: 01.  Consciência involuída. 02.  Consciência inconclusa. 03.  Consciên-

cia lacunada; consciência truncada. 04.  Consciência imatura. 05.  Consciência deficiente; cons-

ciência deficitária. 06.  Consciência defeituosa. 07.  Consciência insuficiente. 08.  Consciência in-

completa. 09.  Consciência imperfeita. 10.  Consciência retocável. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo acabamen-

to: acabada; acabadela; acabadelar; acabadiço; acabadinho; acabado; acabador; acabadora; 

acabadota; acabadote; acabando; acaba-novenas; acabante; acabar; acabativa; acabável; ina-

cababilidade; inacabada; inacabado; inacabamento; inacabável. 

Neologia. As 3 expressões compostas consciência inacabada, consciência inacabada 

adolescente e consciência inacabada adulta são neologismos técnicos da Pancogniciologia. 

Antonimologia: 01.  Consciência acabada. 02.  Consciência evoluída. 03.  Consciência 

concluída. 04.  Consciência completada. 05.  Consciência madura. 06.  Consciência rematada.  

07.  Consciência exata. 08.  Consciência irretocável. 09.  Consciência correta. 10.  Consciência 

autossuficiente. 

Estrangeirismologia: o hollow profile; o Preparatorium; o Recexarium; a unfinished 

task; o timeline multiexistencial. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da evolução consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da consecução da programação existencial; a evi-

tação permanente dos patopensenes; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopen-

senes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os grafopensenes;  

a grafopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade. 

 

Fatologia: o inacabamento permanente da evolução consciencial; o ensaio; o esboço;  

o croquis; o rascunho; o debuxo; a minuta; o projeto; o piloto; o protótipo; a falta da acabativa ou 

finalização; a Imperfecciolândia; a Deficienciolândia; a hipoacuidade; a anencefalia; a oligofre-

nia; a amência consciencial; a incerteza; a esperança; o desconhecimento; a inexperiência; a ha-

bilidade em construção; a preparação; o treinamento; a formação; o preenchimento das lacunas 

cognitivas; a semente do futuro; o ainda não é; a acabativa em suspenso; as vivências inacabadas 

particularizadas, temporárias da conscin inerentes a certas fases da vida humana; as vivências ina-

cabadas generalizadas, crônicas, patológicas, da conscin multívola; a conclusividade da experiên-

cia humana na condição da Pré-CL; a inconclusividade da experiência consciencial inferida pelo 

princípio da evolução infinita. 
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Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência 

da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a condição inacabada, incompleta, doentia, da 

consciex sem realizar a segunda dessoma. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da inesgotabilidade da assimila-

ção cognitiva do Cosmos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria sem a prática. 

Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a potencialização máxima da fase exe-

cutiva da técnica da recéxis; a técnica da exaustividade; a Paratecnologia da macrossomaticida-

de; a Paratecnologia do paramicrochip; a técnica do vínculo consciencial; a técnica de mais  

1 ano de vida. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laborató-

rio conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o la-

boratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Paraeducação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos; o Colégio In-

visível da Assistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos parciais. 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma-intermissão; o ciclo da vida humana ou o ciclo 

etário humano; o ciclo fase preparatória da proéxis–fase executiva da proéxis–fase acabativa da 

proéxis; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo da produtividade máxima;  

a vivência do ciclo ascendente ideal invéxis-duplismo-EV-tenepes-ofiex-desperticidade-com-

pléxis; o ciclo de neoideias; o ciclo interexistencial sementeira intrafísica–colheita intermissiva–

–recolheita intrafísica; o ciclo aprendente-ensinante. 

Enumerologia: a mutilação; a circuncisão; a infibulação; a deferentectomia (ou vasec-

tomia); a salpingectomia; o eunuquismo; a invalidez. O estado consciencial transitório; o contexto 

vivencial provisório; a situação social instável; o repertório cognitivo incompleto; o aprendizado 

específico em andamento; o projeto existencial inconcluso; o resultado evolutivo por vir. 

Binomiologia: o binômio experimental inacabamento no tempo (Cronêmica)–inacaba-

mento no espaço (Proxêmica); o binômio crise-desenvolvimento; o binômio Cronêmica-Proxê-

mica; o binômio educação infinita–inacabamento autocognitivo. 

Interaciologia: a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação 

câmara de reflexão–dinâmica operativa; a interação Grupocarmologia-Maxiproexologia; a inte-

ração culminante proéxis-compléxis; as vivências compartilhadas nas interações intergeracio-

nais; a interação principiante da proéxis–veterano da proéxis; a interação interconsciencial, in-

terdimensional, dupla-trio-quarteto nas práticas da tenepes. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo intrafísico inexperiência jejuna–bagagem vete-

rana; o crescendo proexológico fase educativa–fase exemplificativa; o crescendo no valor dado  

a cada minuto existencial; o crescendo compléxis-maximoréxis-extraproéxis-maxicompléxis;  

o crescendo evolutivo e parapsíquico da tenepes; o crescendo autoincorruptibilidade–ofiex 

pessoal; o crescendo recebimentos-retribuições. 

Trinomiologia: a autossustentação vital no trinômio Energossomatologia-Fisiologia- 

-Economia; a autossustentação identitária no trinômio autoconceito-autoimagem-autestima; a au-

tossustentação consciencial no trinômio autopotencialidades-autoconfiança-autorganização;  

o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio autopesquisa-heteropes-

quisa-multipesquisa; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio ideia 

original–experimentação–síntese. 

Polinomiologia: o polinômio cronológico infância-juventude-adultidade-velhice; o poli-

nômio autevolutivo transições-crises-gargalos-neopatamares. 
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Antagonismologia: o antagonismo vida ginossomática / vida androssomática; o anta-

gonismo vida tetraveicular / vida biveicular; o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo 

amparabilidade / assedialidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade; o antago-

nismo persistência / dispersão consciencial; o antagonismo altruísmo / egocentrismo; o antago-

nismo jejunice / veteranismo. 

Paradoxologia: o paradoxo da maturidade imberbe; o paradoxo da maturidade evoluti-

va da criança capaz de superar a dos pais e professores. 

Politicologia: a democracia direta; a meritocracia; a proexocracia (Cognópolis); a cos-

moeticocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei ininteligente do menor esforço evolutivo. 

Filiologia: a neofilia; a proexofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia;  

a autopesquisofilia; a cosmoeticofilia. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a ludomania; a riscomania; a toxicomania. 

Holotecologia: a proexoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a recexoteca; a invexo-

teca; a grafopensenoteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Pancogniciologia; a Experimentologia; a Holomaturologia;  

a Evoluciologia; a Paracronologia; a Holocronologia; a Homeostaticologia; a Parapatologia; a Re-

cexologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência inacabada; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin 

baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca huma-

na lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens imperfectus; o Homo sapiens incompletus; o Homo 

sapiens retocabilis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens tertu-

lianus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens offi-

exista; o Homo sapiens priorologicus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência inacabada adolescente = aquela ainda no estado por acabar 

até quanto ao corpo humano; consciência inacabada adulta = aquela ainda no estado por acabar 

quanto à programação existencial final. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Pancogniciologia. 

 

Acabativa. Sob a ótica da Pancogniciologia, a rigor, toda consciência é construção ina-

cabada, se partirmos do princípio pelo qual a evolução consciencial evidencia ser infinita. Contu-

do, perante a holomaturidade possível, comum, quanto a alguma aquisição evolutiva, ou traço- 

-força pessoal, as consciências podem ser classificadas em duas categorias: imaturas e maduras. 

 

Taxologia. Segundo a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 50 

categorias de consciências inacabadas, em evolução ou em andamento, em geral, em alguns casos 

homens e mulheres: 

01.  Adolescentes. 

02.  Alunos. 

03.  Aprendizes. 

04.  Aspirantes. 

05.  Autorandos. 

06.  Cadetes. 

07.  Calouros. 

08.  Candidatos. 

09.  Canturinos. 

10.  Concurseiros. 

11.  Consciênçulas. 

12.  Crianças. 

13.  Debutantes. 

14.  Discentes. 

15.  Discípulos. 

16.  Doentes. 

17.  Doutorandos. 

18.  Embriões. 

19.  Estagiários. 

20.  Estreantes. 

21.  Estudantes. 

22.  Fetos. 

23.  Focas. 

24.  Forasteiros. 

25.  Galuchos. 

26.  Gestantes. 

27.  Graduandos. 

28.  Grumetes. 

29.  Hóspedes. 

30.  Interinos. 

31.  Internos. 

32.  Juniores. 

33.  Leigos. 

34.  Maestrinos. 

35.  Marçanos. 

36.  Mestrandos. 

37.  Noivos. 
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38.  Novatos. 

39.  Noviços. 

40.  Pré-serenões. 

41.  Primeiranistas. 

42.  Primíparas. 

43.  Principiantes. 

44.  Pupilos. 

45.  Recém-nascidos. 

46.  Recrutas. 

47.  Seminaristas. 

48.  Solteiros. 

49.  Treinandos. 

50.  Vestibulandos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência inacabada, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

03.  Autocastração:  Consciencioterapia;  Neutro. 

04.  Casal  incompleto:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Defeito  desfeito:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

06.  Detalhe  irretocável:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

07.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Imperfectividade:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

09.  Incompletude:  Holomaturologia;  Neutro. 

10.  Incompléxis:  Autoproexologia;  Nosográfico. 

11.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

13.  Pendência:  Intrafisicologia;  Neutro. 

14.  Ponto  transitório:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Taxologia  das  falhas:  Experimentologia;  Nosográfico. 

 

TENDO  EM  VISTA  A  EVOLUÇÃO,  NESTA  DIMENSÃO,  POR  

MEIO  DA  RESSOMA,  IMPORTA,  SOBREMANEIRA,  A  PES-
QUISA  DO  NÍVEL  DA  CONDIÇÃO  INACABADA  DA  PRÓ-
PRIA  CONSCIÊNCIA  POR  PARTE  DA  CONSCIN  LÚCIDA. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a própria evolução em andamento? 

Está satisfeito com as próprias conquistas evolutivas? 
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C O N S C I Ê N C I A    L I T E R A L  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência literal é quem reproduz exatamente, palavra por palavra, ou 

interpreta ao pé da letra, texto, trecho, fato, fenômeno, realidade, parafato, parafenômeno ou pa-

rarrealidade, de modo superficial, sem buscar o aprofundamento da Fatuística ou o entendimento 

da estrutura mais intrínseca do conteúdo das coisas e as respectivas interrelações dentro do 

Cosmos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. A palavra consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do 

verbo conscire. Apareceu no Século XIII. O termo literal deriva do mesmo idioma Latim, littera-

lis, “de letras; formado de letras; relativo às letras, aos caracteres; epistolar; de livros”. Surgiu no 

Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Literalista. 02.  Textualista. 03.  Mente literal. 04.  Consciência su-

perficial. 05.  Consciência monovisual. 06.  Consciência formatada. 07.  Consciência crédula.  

08.  Consciência subimaginativa. 09.  Consciência simplista. 10.  Leitora escandida; leitor escan-

dido. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo literal: litera-

lidade; literalismo; literalista; literalística; literalístico; literalmente. 

Neologia. As 3 expressões compostas consciência literal, consciência literal primária  

e consciência literal doentia são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 01.  Consciência poliédrica. 02.  Consciência racional. 03.  Consciência 

cosmovisual. 04.  Consciência conteudística. 05.  Consciência refutadora. 06.  Consciência irreve-

rente. 07.  Consciência abstracionista. 08.  Consciência autopesquisadora. 09.  Consciência supe-

rimaginativa. 10.  Consciência sofisticada. 

Estrangeirismologia: o homem seguidor do book; o traduttore traditore; a pessoa de 

hollow profile. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da visão ou do ato de 

ver sem enxergar. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Existem lite-

rofobias funcionais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da desconcentração mental; os patopensenes; a pa-

topensenidade. 

 

Fatologia: a mente literal; a mentalidade literal; o primarismo ideológico; o empirismo 

fútil; o sentido literal; o método literalista; a dificuldade em lidar com questões abstratas; a mente 

sem imaginação; a ignorância quanto ao sentido figurado; os sentidos agregados, subjacentes  

e subjetivos dos textos; a índole superficial; a linguagem literal; a interpretação literal; a ignorân-

cia do significado genuíno das palavras; a leitura escandida; a alexia agnóstica; o simplismo como 

defeito de raciocínio; a indisposição; a monovisão restrita; a preguiça de raciocinar; a escravidão 

ao objeto sensoriamente percebido; a sujeição ao fenômeno material; o acobertamento; o sim-

ploísmo; as autojustificativas ilógicas; a mentalidade estreita; o ensino sem assimilação; o realis-

mo para encarar os próprios deveres; o desentendimento do erro lógico; a lógica de superfície;  

a dificuldade para se entender as metáforas; a falta de imaginação; a ausência da inteligência 

interna; a ignorância da leitura entre linhas; a ausência da cosmovisão; o simplismo mentalso-

mático; a calourice intelectual; a compreensibilidade simplista; o entendimento superficial; o ra-
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ciocínio frívolo; a vida sem nuanças; a existência banal; a intransigência simplista; a tendência ao 

achismo; a apriorismose; as omissões deficitárias; a profundidade das observações; a multifixação 

da mente; o esforço da recuperação dos cons magnos; o conscienciograma; o discurso não literal; 

as hipóteses formuladas a partir de fatos abstratos e não concretos. 

 

Parafatologia: a autolimitação parapsíquica; a dificuldade com o extrapolacionismo pa-

rapsíquico, a euforin e a primener. 

 

III.  Detalhismo 

 

Tecnologia: a técnica do entrelinhamento. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Enumerologia: os erros de acepção; os erros de leitura; os erros de compreensão; os er-

ros de interpretação; os erros de citação; os erros de memória; os erros de tradução. 

Binomiologia: o binômio patológico braços fortes–cabeça fraca; o binômio realidade- 

-imaginário; o binômio indução-dedução. 

Interaciologia: a interação monodimensionalidade-multidimensionalidade. 

Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio ingênuo- 

-inútil-inócuo. 

Polinomiologia: o polinômio letra-sílaba-palavra-frase; o polinômio intracerebral sub-

léxico-uniléxico-biléxico-poliléxico. 

Antagonismologia: o antagonismo superfície / profundidade; o antagonismo análise 

profunda / síntese superficial; o antagonismo Concretismo / Abstracionismo; o antagonismo Fa-

tologia / Imagisticologia. 

Politicologia: a gnosiocracia; a cognocracia (Cognópolis). 

Filiologia: a literofilia. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome da mediocrização; a síndrome 

da hipomnésia; a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: o bibliomaníaco. 

Holotecologia: a literaturoteca; a prosisticoteca; a imagisticoteca; a abstratoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Mentalsomatologia; a Autodiscerni-

mentologia; a Autocogniciologia; a Autopesquisologia; a Hermenêutica; a Holomaturologia;  

a Priorologia; a Cosmovisiologia; a Intrafisicologia; a Parapatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin literalista; a conscin textualista; a consciência literal; a conscin 

varejista; a pessoa monovisual; a consciência primária; a consciênçula; a consréu ressomada;  

a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a personalidade não sofisticada intelectual-

mente; a pessoa bradipsíquica. 

 

Masculinologia: o homem linha dura; o confusino; o homem perdido no labirinto; o de-

biloide; o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a mulher confusina; a mulher perdida no labirinto; a debiloide; a com-

passageira evolutiva; a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens literoconscientialis; o Homo sapiens acriticus; o Homo 

sapiens negligens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens autoeducabilis; o Homo sapiens 

autodidacticus; o Homo sapiens philologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência literal primária = a pessoa inepta quanto à Hermenêutica; 

consciência literal doentia = a pessoa fanática por algum livro tido como sagrado. 

 

Culturologia: a cultura inútil. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 14 

providências técnicas, ou conquistas intraconscienciais, traforológicas e evolutivas, recomendadas 

pela Consciencioterapia, as quais a consciência literal pode se dedicar a fim de sanar o mal da li-

teralidade: 

01.  Abstração: o burilamento da faculdade abstrativa usada com lógica. 

02.  Atacadismo consciencial: além das aspirações do varejismo consciencial. 

03.  Atenção dividida: além da concentração mental sadia no âmbito da Atenciologia. 

04.  Autocriatividade: a busca da inventividade e da Heuristicologia. 

05.  Autorracionalização: a ultrapassagem do ficcionismo com a preferência pela Fato-

logia. 

06.  Bissociação de ideias: com expansão das associações gerais nas abordagens mais 

técnicas. 

07.  Cosmovisão: o descortino amplo dos enfoques pessoais devassando novos hori-

zontes. 

08.  Dicionário cerebral analógico: além do dicionário cerebral, sinonímico, vulgar. 

09.  Imagística: a melhoria do emprego da imaginação domesticada com racionalidade. 

10.  Lateropensenidade: o aperfeiçoamento da ortopensenidade pessoal atenta. 

11.  Megafocagem: a fixação do interesse pesquisístico no megalocus essencial das coi-

sas dentro da Autopesquisologia. 

12.  Recolhimento íntimo: as autorreflexões equilibradas ou os solilóquios úteis. 

13.  Taquipsiquismo: o desenvolvimento da autopensenização rápida além do normo-

psiquismo por meio da retilinearidade da autopensenização. 

14.  Universalismo: a libertação pessoal do mundinho da interiorose pela Holofilosofia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência literal, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Auteducabilidade:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

02.  Consciência  desprogramada:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03.  Consciência  podálica:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

04.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

05.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

06.  Conscin  mal  resolvida:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin-trafar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

09.  Desembaraço  intelectual:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

10.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 
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A  CONSCIÊNCIA  LITERAL  PODE  SER  ATÉ  MUITO  DEDI- 
CADA  A  CONSTANTES  LEITURAS,  PORÉM  ASSIMILA  POU- 
CO  OS  ASSUNTOS  E  NÃO  SE  APLICA  À  REFLEXÃO  PRÁ- 
TICA  E  PROFUNDA  DO  CONTEÚDO  DOS  TEXTOS  LIDOS. 

 

Questionologia. Você ainda reage ao modo da consciência literal sobre algum assunto? 

Por qual razão? 
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C O N S C I Ê N C I A    M I R I A É D R I C A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. A consciência miriaédrica é a representação metafórica do Serenão ou Se-

renona, o caso avançado da consciência poliédrica de inumeráveis facetas positivas, sadias e ho-

meostaticamente interligadas, seja conscin ou consciex, em integração autoconsciente e cosmo-

ética ao fluxo do Cosmos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro elemento de compo-

sição miria vem do idioma Grego, myríos, “inumerável; dez mil; muito numeroso”. O termo foi 

adotado por lei enquanto unidade de medida na França em 1795, e apareceu, na Linguagem 

Científica Internacional, a partir do século XIX. O segundo elemento de composição edro 

procede também do idioma Grego, hédra, “assento; base; plano; cadeira; cátedra”, conforme  

o padrão do idioma Grego, polyedro, “de vários assentos ou degraus”, oferecendo à Linguagem 

da Geometria as acepções “com faces planas; com planos”. O sufixo ico provém do mesmo 

idioma Grego, ikós, formador de adjetivos. 

Sinonimologia: 1.  Consciência poliédrica serenológica. 2.  Consciência serenona.  

3.  Consciex miriaédrica. 4.  Conscin miriaédrica. 

Neologia. As 3 expressões compostas consciência miriaédrica, miniconsciência miriaé-

drica e megaconsciência miriaédrica são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Consciência Livre. 2.  Pré-Serenão. 3.  Consciência poliédrica  

simples. 

Estrangeirismologia: o pole position hominal; a consciência poliédrica top de linha;  

o crème de la crème consciencial evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do megadis-

cernimento quanto à prioridade evolutiva cosmoconscienciológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da determinação evolutiva; os evoluciopensenes;  

a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopen-

senes; a neopensenidade; a autopensenidade madura; os megapensenes; a megapensenidade; os 

maxipensenes; a maxipensenidade; os omnipensenes; a omnipensenidade; a maxilucidez autopen-

sênica; o holopensene da Serenologia. 

 

Fatologia: a representação poliédrica do serenão ou serenona; a complexificação máxi-

ma do Homo sapiens; a simplificação da complexificação; a miríade de atributos multifacetados 

da consciência; as múltiplas inteligências; a multidotação consciencial; a multivalência; a multige-

nialidade; os múltiplos egos; a interação das multifacetas; as multifacetas integradas; o senso ele-

vado de autoconsciencialidade; a sincronia completa e perfeita com os outros seres vivos; a matu-

rescência consciencial; a madurez da consciência; a harmonia intraconsciencial; a harmonização 

de todos ao derredor; a ausência dos conflitos intraconscienciais, intra-holossomáticos e inter-

conscienciais; a plenitude holossomática; a agudeza de manifestação; o raciocínio atento multifa-

cetado; o nexo magno; o fulcro de serenismo operante; o esteio consciencial; o pau da barraca;  

a incorruptibilidade expoente; a contestação serena e independente; a interdependência autocons-

ciente; a maturidade pluriveicular, multiexistencial, multidimensional e multimilenar; a maturida-

de integrada, superior à maturidade biológica ou psicológica; as complexidades não assentadas do 
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pré-serenão; as superações necessárias; as aquisições atributivas rumo à composição miriaédrica; 

a tridotação consciencial, base de sustentação do esquema autevolutivo; a picotagem dos atributos 

desenvolvidos; as 2.000 facetas do conscienciograma, ponto de partida para a autoconscienciome-

tria; o serenograma; as nuanças atributivas representadas nas faces do miriaedro; a conquista de 

mais 1 atributo; a acumulação de incontáveis facetas conquistadas; o alto índice do coeficiente de 

intelectualidade (QI); a geometrização metafórica do Serenão; o fato de a consciência miriaédrica 

ainda não ser a maxiconsciência poliédrica; a dispensa gradativa do confor, representada pela 

transformação das faces do miriaedro em infinitos pontos da esfera (a geometrização metafórica 

da Consciex Livre); a proximidade do descarte definitivo do confor. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) permanente; a hiperacuidade multidimensio-

nal; o apogeu da Cosmoética; a assistência indiscriminada; o emprego da policarmalidade; a ma-

xienergosfera pessoal; o domínio do fenômeno da cosmoconsciência; a síntese da evolução no 

Serenão; o extrapolacionismo do Serenão; o limite do serenismo; a preparação para o maxichoque 

consciencial do descarte extrafísico do psicossoma pelo Serenão; o avizinhamento da terceira des-

soma (parametamorfose definitiva), a tritanatose; a adoção permanente do conscienciês; o pre-

núncio da obsolescência da Macrossomatologia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo compreensibilidade-serenidade-evolutividade. 

Principiologia: o princípio da complexidade consciencial; o princípio da Serenologia;  

o princípio da evolução infinita. 

Codigologia: o modelo para os códigos pessoais e grupais de Cosmoética. 

Teoriologia: a teoria da consciência poliédrica; a neoteoria líder do Homo sapiens se-

renissimus. 

Tecnologia: o conscienciograma, técnica de avaliação da consciência integral; a téc-

nica da recuperação dos cons; a técnica da projeção pelo mentalsoma isolado; o conscienciês, 

técnica de comunicação do Serenão. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório 

conscienciológico da Serenologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Evoluciologia;  

o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito progressivo da evolução consciencial em direção à permanente Afi-

siologia. 

Neossinapsologia: a hipótese mateológica da geração de paraneossinapses na vivência 

do conscienciês quando no estado de consciência contínua permanente. 

Ciclologia: a fase final do ciclo de existências holochacrais; o esgotamento do ciclo 

multimilenar ressomas-dessomas-intermissões; o encerramento dos ciclos holochacrais e o in-

gresso direto no ciclo mentalsomático; o ciclo mentalsomático com psicossoma ou a condição fi-

nal do Serenão; a preparação para o ciclo mentalsomático sem psicossoma ou a condição inicial 

da Consciex Livre. 

Enumerologia: a consciência plurifacetada; a consciência omniangular; a consciência 

supercomplexa; a consciência poliparapsíquica; a consciência hipercoerente; a consciência mega-

fraterna; a consciência ultrasserena. 

Binomiologia: o binômio serenidade-benignidade; o binômio megateática-maxifraterni-

dade. 

Interaciologia: a interação eutimia–exemplarismo cosmoético; a interação autabnega-

ção cosmoética–megadiscernimento lúcido; a interação concórdia energética–paz entre egos. 

Crescendologia: o crescendo conscin miriaédrica–consciex miriaédrica; o crescendo 

Egocarmologia-Grupocarmologia-Policarmologia; o crescendo Evoluciologia-Serenologia-Libe-

rologia. 
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Trinomiologia: o trinômio estágios evolutivos subumano–pré-serenão–Serenão; o tri-

nômio instinto-razão-autodiscernimento; o trinômio ignorância-questionamento-omniquestiona-

mento; o trinômio inconsciência-autoconsciência-cosmoconsciência; o trinômio recéxis-desper-

ticidade-serenismo (metas da recin); o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o trinô-

mio antibelicismo-solidariedade-maxifraternidade; o trinômio anticonflitividade-homeostasia-se-

renidade. 

Polinomiologia: o polinômio infinitude-substancialidade-permanência-evolutividade;  

o polinômio tenepes–desperticidade–serenismo–Consciex Livre. 

Antagonismologia: o antagonismo representação metafórica / realidade consciencial;  

o antagonismo carente evolutivo / superdotado evolutivo; o antagonismo existência monofásica 

/ existência polifásica; o antagonismo consciência inexperiente / consciência evoluída; o antago-

nismo restringimentos espaçotemporais / emancipação da serialidade; o antagonismo robéxis 

/ expansão da cosmoconsciência; o antagonismo liderança psicossomática / liderança mentalso-

mática. 

Paradoxologia: o megaparadoxo da Conscienciologia, a condição do anonimato do 

Serenão; o paradoxo da autexemplificação máxima do Serenão anônimo; o paradoxo do megadi-

namismo do Serenão; o paradoxo da omniexposição do anonimato do Serenão; o paradoxo da 

comunicabilidade máxima do silêncio do Serenão; o paradoxo de a perda do psicossoma evoluí-

do representar ganho evolutivo. 

Politicologia: a lucidocracia; a megademocracia; a paradireitocracia; a cosmoetico-

cracia. 

Legislogia: a lei da generalização da experiência; o poder de ampliação das leis do Cos-

mos; as leis evolutivas gerais. 

Holotecologia: a evolucioteca; a maturoteca; a mentalsomatoteca; a volicioteca; a dis-

cernimentoteca; a proexoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Ciclologia; a Serenologia; a Eudemonologia;  

a Homeostaticologia; a Megatraforologia; a Magnanimologia; a Liberologia; a Autopesquisolo-

gia; a Cosmoconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Holomaturologia; a Coerenciologia; a Cons-

cienciometrologia; a Ortopensenologia; a Autodiscernimentologia; a Assomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência miriaédrica; a consciência poliédrica de 10.000 faces evoluí-

das; a consciência poliédrica de inumeráveis trafores desenvolvidos; a consciência multímoda;  

a conscin hiperlúcida; o ser interassistencial; o cosmícola; a megaconsciex; a semiconsciex;  

a consciência desprogramada máxima; a futura Consciex Livre. 

 

Masculinologia: o interessado na autevolução; o autoconscienciômetra; o intermissivis-

ta; o sistemata; o macrossômata; o holossômata; o superdotado evolutivo; o evoluciólogo; o Sere-

não novato; o Serenão veterano; o Serenão Australino; o Serenão Ki-lin; o Serenão Reurbaniza-

dor; o Serenão Esquimó. 

 

Femininologia: a interessada na autevolução; a autoconscienciômetra; a intermissivista; 

a sistemata; a macrossômata; a holossômata; a superdotada evolutiva; a evolucióloga; a Serenona 

novata; a Serenona veterana; a Serenona Rosa dos Ventos; a Serenona Monja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens miriaedricus; o Homo sapiens conscius; o Homo sapiens 

multifacies; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autossufficiens; o Homo sapiens cos-

moethicus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens se-

renissimus; a Consciex libera. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconsciência miriaédrica = o Serenão primevo; megaconsciência mi-

riaédrica = a Pré-Consciex Livre. 

 

Culturologia: a cultura da Serenologia; a cultura evolutiva; a Holoculturologia. 

 

Elementos.  Os 4 elementos do miriaedro, dispostos a seguir na ordem lógica, possibili-

tam a abordagem analógica em relação ao desenvolvimento evolutivo, gradativo e permanente da 

consciência: 

1.  Face: habilidade conquistada; faceta agregada; trafor desenvolvido; teática realizada. 

2.  Aresta: interseção de atributos; bissociação de habilidades; interface entre trafores; 

aproximação de facetas; dobra da face complexificando as habilidades; resquício de fissura. 

3.  Vértice: encontro de arestas; convergência de múltiplas habilidades. 

4.  Ângulo: entre arestas ou faces; variação de direção; virada de plano; possibilidade de 

mudança; movimentação; ampliação paraperceptiva. 

 

Caracterologia. No contexto da Holomaturologia, dentre a miríade de possibilidades, 

eis, na ordem alfabética, 100 características cosmoéticas do perfil da megaconsciência, o Serenão 

ou a Serenona, conquistadas no transcurso evolutivo intraconsciencial: 

01.  Megaabordagem: o emprego da Parapercepciologia avançada enquanto modus ope-

randi. 

02.  Megaapreensibilidade: a apreensão avançada do Maximecanismo Multidimensio-

nal Interassistencial. 

03.  Megaatenção: a atenção detalhista às dinâmicas das complexidades no Cosmos. 

04.  Megaatrator: a atração interconsciencial exercida pela qualidade cosmoética das 

manifestações autopensênicas. 

05.  Megaatributo: a coativação atributiva omniangular em base multidimensional. 

06.  Megabertismo: a abertura omnilateral da autopensenidade cosmoética sem fronteira 

consciencial e dimensional. 

07.  Megabioenergizador: a função de usina bioenergética com domínio da utilização 

útil das energias conscienciais. 

08.  Megacalculismo: as realizações em prospectiva cosmovisiológica calculada, cor-

reta, sistemática, integrada, cosmoética. 

09.  Megacatalisador: a capacidade de desencadear a megacatálise evolutiva nos encon-

tros com o pré-serenão. 

10.  Megacerebração: a utilização de 100% dos recursos cerebrais quando na condição 

humana. 

11.  Megacipriene: a vivência do ciclo permanente de primaveras energéticas (prime-

neres). 

12.  Megacobaia: o modelo pragmático ou cobaia de experiência vanguardista da evolu-

ção – o megamodelo conscienciométrico. 

13.  Megacoerentização: a capacidade de produzir e manter a coerência intraconscien-

cial, extraconsciencial e interconsciencial. 

14.  Megacompanhia: o poder de manutenção do companheirismo interplanetário. 

15.  Megacompletista: o completismo de programação existencial (proéxis) magna. 

16.  Megacomunicabilidade: o domínio do conscienciês. 

17.  Megaconciliação: o estado de apaziguamento, de ajuste, de compatibilidade com to-

dos os seres do Cosmos. 

18.  Megaconsciencioterapeuta: a condição exemplar do poder da manutenção da saúde 

e das autorremissões mais profundas. 

19.  Megaconscin: o domínio da Macrossomatologia, o prenúncio da afisiologia. 
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20.  Megaconvivialismo: a prioridade quanto ao heterodespertamento das consciências 

para a autevolução, derivado da inarredável convivialidade tarística. 

21.  Megacooperatividade: o senso prático de omnicooperação sadia e ilimitada. 

22.  Megacosmoeticidade: o esforço anônimo, abnegado, silencioso, para predispor  

o melhor aos demais. 

23.  Megacosmovisão: a cosmovisão da consciência interplanetária. 

24.  Megacriatividade: a desenvoltura na criatividade mentalsomática. 

25.  Megacriticidade: o emprego pleno da perspicácia autocrítica em qualquer dimensão. 

26.  Megacultura: a prática do multiculturalismo na megafraternidade. 

27.  Megacuriosidade: o hábito sadio da pesquisa minuciosa, detalhista, exaustiva, cos-

movisiológica, em prol de resultados otimizados a favor de todos. 

28.  Megadaptabilidade: a extrapolação, ainda necessária ao Serenão (ou Serenona), pa-

ra atingir o nível de adaptação da Consciex Livre (CL) à realidade do Cosmos. 

29.  Megadesintoxidade: a capacidade de manter a para-higiene consciencial e multidi-

mensional. 

30.  Megadesrepressividade: o descondicionamento e o destravamento generalizado das 

atuações da consciência. 

31.  Megadetalhismo: o emprego pleno da capacidade mais ampla da hiperacuidade. 

32.  Megaeficiência: a extrema eficiência quanto às opções e às atuações na vida intrafí-

sica e extrafísica. 

33.  Megaempatia: a interação máxima, assistencial e policármica no silêncio do anoni-

mato. 

34.  Megaenergosfera: a energosfera pessoal de longo alcance através da impulsão da 

energia consciencial. 

35.  Megaepicentrismo: a aplicação competente do epicentrismo forte e potente. 

36.  Megaequanimidade: a ação cosmoética permanente, estruturada na justiça plena. 

37.  Megaerudição: a erudição multidimensional, parapsíquica, evolutiva. 

38.  Megaesforço: o empenho continuado para as conquistas dos megaatributos. 

39.  Megaeutimia: a inexcitabilidade cosmoética máxima, o modus vivendi da sereni-

dade íntima. 

40.  Mega EV: a vivência do EV habitual, contínuo. 

41.  Megaexemplarismo: a teática da verbação silenciosa no primado da Cosmoetico-

logia. 

42.  Megaexperiência: a culminância de experiências conscienciais, envolto à megapen-

senidade da conscienciocentragem. 

43.  Megafecundidade: o emprego adequado dos frutos concretos das ideias magnas. 

44.  Megafoco: a fixação no megafoco interassistencial do acerto preciso quanto ao me-

lhor para todos. 

45.  Megafraternismo: a conduta coerente à autoconscientização interacionista máxima. 

46.  Megagenialidade: o emprego integral dos módulos de inteligência conjugados com 

objetivos evolutivos. 

47.  Megagescon: a realização da megagescon da fraternidade. 

48.  Mega-harmonizador: a capacidade de semear a harmonia no Universo. 

49.  Mega-herança: o apogeu da manifestação pensênica cosmoética, deixando heranças 

evolutivas ideais para a Humanidade e a Para-humanidade. 

50.  Mega-holobiografia: a extensa e intensa holobiografia multiexistencial. 

51.  Megaimperturbabilidade: a manutenção imperturbável da homeostase ou equilí-

brio holossomático. 

52.  Megairrepreensibilidade: as ações irrepreensíveis quanto à Cosmoética. 

53.  Megaliberdade: o emprego cosmoético do elevado nível de livre arbítrio conquis-

tado. 

54.  Megaliderança: a condição de líder evolutivo no âmbito das Sociedades Extrafísi-

cas (Sociexes). 
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55.  Megamaturidade: a administração ininterrupta da maturidade consciencial integra-

da (holomaturidade). 

56.  Megamemória: a capacidade de acesso maior à holomemória multimilenar. 

57.  Megamestria: o mestre e protótipo na impulsão das metas evolutivas avançadas. 

58.  Megametas: a conquista inexorável do crescendo desperticidade-evolutividade-se-

renismo. 

59.  Megamplificador: a capacidade de amplificar a consciencialidade das consciências 

pensenicamente sintonizadas. 

60.  Meganálise: a aplicação incessante da meganálise da Tudologia. 

61.  Megaomissuper: a omissão superavitária de saber viver a vida intrafísica no anoni-

mato permanente. 

62.  Megapacificação: a antiemotividade autopacificadora e a manutenção da pacifica-

ção cósmica pela irradiação da paz interior – o serenismo teático. 

63. Megaparacérebro: o paracérebro receptivo prismático adequado à omnicaptação 

das informações extrafísicas. 

64.  Megaparalucidez: a lucidez límpida e contínua nas vivências parapsíquicas. 

65.  Megaparapercepção: a parapercepção integral, pangráfica e diuturna. 

66.  Megaperfil: a conquista do strong profile sereno. 

67.  Megapoder: o alcance do gigantismo consciencial à frente de todos na escala evolu-

tiva, há milênios. 

68.  Megapolivalência: a aplicação, ao máximo, da versatilidade adquirida. 

69.  Megapresencialidade: o magnetismo paroxístico da força presencial, derivado do 

holopensene da própria consciência. 

70.  Megapriorofilismo: a completude da sabedoria prioritária gerando aumento gradati-

vo das próprias potencialidades e elevação do patamar médio do grupo evolutivo. 

71.  Megaprofilaxia: a profilaxia holossomática, ao fazer o mentalsoma gerenciar o ho-

lossoma. 

72.  Megaprotimia: a desenvoltura da holopercuciência. 

73.  Megarreconciliação: a consolidação do megaacerto grupocármico, a reconciliação 

generalizada, universal. 

74.  Megarrefratariedade: a conquista da desperticidade há séculos. 

75.  Megarrespeito: a antiofensividade a qualquer forma de vida. 

76.  Megarresponsabilidade: a responsabilidade pelas grandes resoluções a respeito da 

evolução coletiva planetária. 

77.  Megarretrocognitor: a capacidade de ser agente dos impactos retrocognitivos má-

ximos. 

78.  Megarreverificabilidade: o uso adequado, durante todo o tempo, do omniquestio-

namento inteligente. 

79.  Megarreversão: a condição existencial mais elevada de retribuição fraterna dos re-

cebimentos evolutivos. 

80.  Megassentimentalidade: a atuação plena do sentimento elevado através da manu-

tenção do autodomínio racional e equilibrado da afetividade. 

81.  Megassistemata: a visão sistêmica da Evoluciologia aplicada em todas as ações, es-

pecificamente na interassistencialidade. 

82.  Megassistencialidade: a capacidade assistencial mais complexa aplicada de modo 

continuado, compromissado, sem rupturas. 

83.  Megassociabilidade: o senso de sociabilidade interplanetária, a condição de cidadão 

do Cosmos. 

84.  Megassustentabilidade: o megatrafor da sustentabilidade positiva ou da função de 

esteio consciencial por meio da própria esfera de energia. 

85.  Megatacadismo: a concepção teática do atacadismo consciencial magno. 

86.  Megatares: o emprego pleno do Paradireito, na condição de parainstrumento inter-

dimensional, sustentando a reeducação e a ressocialização geral. 
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87.  Megateática: a aplicação máxima da teoria na prática da incorruptibilidade perma-

nente. 

88.  Megatilamento: a exatidão ininterrupta na maxiproéxis cosmovisiológica. 

89.  Megatrafor: o serenismo pleno – o megatrafor específico do Serenão – manifesto 

na condição íntima de antiestresse e autotranscendência. 

90.  Megauniversalismo: o antissectarismo multidimensional vivenciado há séculos. 

91.  Megausência  energética: a infalibilidade na autocamuflagem energética para tor-

nar-se desapercebido diante de outras conscins. 

92.  Megautautoridade: a autoconsciência de ser o produtor e único responsável pela 

manutenção do próprio estado de serenismo. 

93.  Megautoconhecimento: o autoconhecimento anatomizado ao máximo, a cada mo-

mento evolutivo. 

94.  Megautocontrole: a implementação da ortopensenidade permanente. 

95.  Megautodesempenho: a superação dos limites definidos nas atuações do Maxime-

canismo Multidimensional Interassistencial. 

96.  Megautodiscernimento: a distinção do mais prioritário através do entendimento  

e emprego total da inteligência evolutiva. 

97.  Megautorganização: a autorganização livre permanente capaz de instaurar a home-

ostase por onde passa. 

98.  Megavalor: o interesse teático predominante no mais alto grau de qualificação da 

assistência interconsciencial. 

99.  Megavivência: a vivência plena da multidimensionalidade. 

100.  Megavolição: a manifestação máxima da vontade sustentada pelo entendimento da 

Liberologia. 

 

Autevolução. As metas evolutivas avançadas exigem esforço concentrado da consciên-

cia, principal responsável pela própria evolução. 

Cosmoética. O rumo evolutivo prioritário há sempre de estar embasado no trinômio ho-

lofilosófico Cosmoética-Universalismo-Megafraternismo, manifesto na escolha, sem exceção, do 

melhor para todos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência miriaédrica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autautoridade  vivencial:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

02.  Autopensenização  polifásica:  Pensenologia;  Neutro. 

03.  Coativação  atributiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

04.  Conexão  acumulada:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

05.  Dinâmica  das  complexidades:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

06.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Liberologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Maximologia  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Megapolivalência:  Serenologia;  Homeostático. 

10.  Paraconstructura:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12.  Pré-Consciex  Livre:  Serenologia;  Homeostático. 

13.  Progressão  permanente:  Autevoluciologia;  Neutro. 

14.  Somatório  de  esforços:  Maxiproexologia;  Neutro. 

15.  Ultimidade:  Holofilosofia;  Homeostático. 
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A  CONSCIÊNCIA  MIRIAÉDRICA  SINTETIZA  O  ENTROSA-
MENTO  HARMÔNICO  E  PRODUTIVO  DOS  MEGAATRIBUTOS  

CONSCIENCIAIS  PRIORITÁRIOS,  EVOLUTIVOS,  ADQUIRIDOS  

POR  MEIO  DE  CONQUISTAS  DIUTURNAS  E  CONTÍNUAS. 
 

Questionologia. No inventário das aquisições pessoais, o número de trafores ou atribu-

tos conscienciais conquistados aproxima você, leitor ou leitora, da consciência miriaédrica (Se-

renão) ou da consciência tetraédrica (consciênçula)? No estado de pré-serenão, você já admite, 

valoriza e tira proveito da condição de existir Serenão (ou Serenona) em potencial habitando den-

tro de si? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm.; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 89, 125, 141, 161, 163, 173, 195, 201, 211 e 241. 

2.  Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 si-
nopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; 

páginas 903 a 982. 
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 Pro-

jeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 749 a 764. 

 

R. N. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6543 

C O N S C I Ê N C I A    P L A T Ô N I C A  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência platônica é a personalidade manifesta através do atributo  

da intelectualidade em detrimento das autovivências holossomáticas, alienando-se da realidade 

crua dos fatos, sejam intra ou extrafísicos, fixada pensenicamente no filosofismo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O termo platônico procede do 

idioma Grego, platónikos, “de Platão”, através do idioma Latim, platonicus, “platônico”. Surgiu 

no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Consciência metafísica. 2.  Consciência idealista. 3.  Filósofo mono-

dimensional. 4.  Materialista histórico-dialético. 5.  Pessoa teoricona. 

Neologia. As 3 expressões compostas consciência platônica, consciência platônica espe-

culativa e consciência platônica prática são neologismos técnicos da Perfilologia. 

Antonimologia: 1.  Amparador intelectual; filósofo energizador lúcido; holofilósofo uni-

versalista; parafilósofo. 2.  Cientista. 3.  Pensador pragmático. 4.  Estrategista cosmoético. 5.  Fi-

losofia platônica; platonismo. 

Estrangeirismologia: o bios theoretikós; a vita contemplativa; o mundus intelligibilis;  

o ex nihilo nihil fit; a mathesis universalis; a raison d’état; o quid pro quo. 

Atributologia: predomínio dos atributos mentais, notadamente o autodiscernimento 

quanto à imaginação conceitual. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene contribuindo com o tema: – Saibamos buscar 

ideais. 

Citaciologia. Eis citação capaz de explicitar o alcance do tema: – A caracterização geral 

mais segura da tradição filosófica europeia é ela consistir em uma série de notas de rodapé  

a Platão (Alfred North Whitehead, 1861–1947). 

Filosofia: o platonismo; a doutrina das ideias ou formas; o idealismo; o racionalismo;  

o estoicismo; o neoplatonismo; a patrística; a escolástica; o cartesianismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da teorização; os teoricopensenes; a teoricopense-

nidade; a ausência de retilinearidade pensênica na esquiva do fato pela representação; os pseu-

dopensenes; a pseudopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; o holopensene pessoal do 

cotejo de sistemas; os nexopensenes; a nexopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade;  

o autencapsulamento na morfopensenidade teórica; o materpensene contemplativo. 

 

Fatologia: o menosprezo aos fatos; o hábito de colocar a reflexão conceitual à frente dos 

fatos; as hipostasias do pensamento; a cópia idealizada da realidade; a versão imaginária da reali-

dade; a pretensa isologia entre conceitos e realidade; as falácias de falsa analogia; as transposi-

ções precipitadas; a indiferenciação da realidade concebida e da realidade vivenciada; o mecanis-

mo de defesa substituindo os fatos pelas ideias; a racionalização para evitar a experiência; a apro-

priação do platonismo pela Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) medieval; a formulação 

filosófica da doutrina cristã na patrística; o monasticismo; os mosteiros medievais; a demonização 

do soma e do intrafísico; a fuga da crise de crescimento através de ideias não vivenciadas; o amor 

pelas ideias e não pelas pessoas; o amor platônico; o aprisionamento a especulações íntimas; a au-

todispersividade; os devaneios; o sonho acordado; a ausência do empirismo; a inação; a inércia;  

a alienação; a omissão deficitária; a ausência de autoquestionamento teático; a incoerência na ra-
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zão apenas heterocrítica, sem autocrítica; o caráter intrinsecamente metafísico da Filosofia; a re-

gressão metafísica; a zona de conforto filosófica; o sedentarismo holossomático; a inépcia holos-

somática; o acostamento da proéxis; o tédio existencial; a irritabilidade pelo questionamento das 

idealizações, no fundo, dogmáticas; o luto dos filósofos sem a Metafísica; a melancolia da esquer-

da após a queda do Muro de Berlim e o fracasso do denominado socialismo real; a frustração da 

ortodoxia neoliberal ou Consenso de Washington com o estouro da bolha imobiliária nos EUA 

(2008) e a decorrente crise financeira mundial; a insatisfação existencial em apenas teorizar. 

 

Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; o desprezo ao caráter 

bioenergético da vida; os guias extrafísicos amauróticos; a ausência de desassim; a autointoxica-

ção energética; o autencapsulamento; a melex. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico teorização-fechadismo; o sinergismo nocivo 

imaginação-alienação; o sinergismo regressista platonismo-autocracia. 

Principiologia: os princípios lógicos da identidade, não-contradição e terceiro exclu-

ído; o princípio axiomático; o mau uso do princípio da razão suficiente; o desprezo ao princípio 

da navalha de Ockham; o princípio metafísico do primado do ser em relação ao devir; o princí-

pio da subordinação, não raro violenta, dos meios práticos aos fins teóricos. 

Codigologia: a reciclagem apoiada no código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria platônica das ideias; a teoria sobre a prática ao invés da teática;  

a teoria do holossoma; a teoria da multidimensionalidade; a teoria monopolizando a manifesta-

ção da consciência. 

Tecnologia: as técnicas projetivas essencialmente antiplatônicas; o repúdio à técnica 

enquanto conhecimento menor; o entrave à vivência da técnica da dupla evolutiva. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório 

conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;  

o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico Acopla-

mentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Mental-

somatologia; o Colégio Invisível da Holofilosofia. 

Efeitologia: os efeitos do monopólio da teoria; os efeitos holossomáticos e multiexisten-

ciais da Metafísica enquanto autofilosofia. 

Neossinapsologia: as neossinapses por implicação lógica; a escassez, ou quase ausên-

cia, de neossinapses; as pseudoneossinapses ou novos reforços de velhas sinapses. 

Ciclologia: o ciclo filosófico admiração-contemplação-diálogo-teorização. 

Enumerologia: a ideia; o conceito; a imagem; a representação; a figura; o símbolo; 

o grafema; o enunciado; a proposição. A inépcia somática; a inépcia emocional; a inépcia holos-

somática; a inépcia social; a inépcia parapsíquica; a inépcia assistencial; a inépcia evolutiva. 

Binomiologia: o binômio inércia-inépcia; o binômio ideal força intelectiva–tônus ener-

gético. 

Interaciologia: a ausência da interação ideia-realidade; a interação entre filósofos;  

a interação evolutiva persona bufônica–consciência platônica. 

Crescendologia: o crescendo platonismo-aristotelismo; o crescendo Helenismo-Consci-

enciologia; o crescendo Cosmos idealizado–Cosmos vivenciado; o crescendo ciências naturais– 

–ciências humanas–ciências conscienciológicas; o crescendo filósofo-conscienciólogo; o cres-

cendo Epistemologia-Parepistemologia; o crescendo Filosofia-Holofilosofia-Cosmossofia. 

Trinomiologia: o trinômio ignorado soma-energossoma-psicossoma. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência platônica / projetor lúcido; o antagonis-

mo platonismo / Conscienciologia; o antagonismo teática mentalsomática / teoria mentalsomáti-

ca; o antagonismo razão metafísica / racionalidade empírica; o antagonismo dogma / experiên-

cia; o antagonismo Metafísica / Parapercepciologia; o antagonismo mundo inteligível / dimensão 
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mentalsomática; o antagonismo ciências nomotéticas / ciências idiográficas; o antagonismo uni-

versal / particular; o antagonismo vita contemplativa / vita activa. 

Paradoxologia: o paradoxo do idealismo materialista; o paradoxo do materialismo ide-

alista; o paradoxo de saber muito na teoria e pouco na prática; o paradoxo da destreza ideativa 

conviver com a inépcia teática; o paradoxo do monopólio do mentalsoma, nesse caso, implicar  

o monopólio do soma (cérebro); o paradoxo da pretensão de alcançar o Cosmos apenas pela teo-

ria ou contemplação; o paradoxo da Metafísica vivenciada; o paradoxo conformático da falta de 

tônus do platonismo; o paradoxo em criticar os mitos e, ao mesmo tempo, dogmatizar os próprios 

critérios; o paradoxo da Filosofia contemporânea ser pós ou antimetafísica e, enquanto Filoso-

fia, ser intrinsecamente metafísica. 

Politicologia: a tirania; a aristocracia; a filosofocracia; a antidemocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a pretensão patológica de identificar, a fortiori, leis 

lógicas e leis naturais. 

Filiologia: a filosofofilia; a teoricofilia; a logicofilia; a misticofilia. 

Fobiologia: a somatofobia; a psicossomatofobia; a intrafisicofobia; a sociofobia; a auto-

cogniciofobia; a neofobia; a projeciofobia; a extrafísicofobia; a tanatofobia. 

Sindromologia: a síndrome da distorção da realidade; a síndrome de Amiel; a síndrome 

da apriorismose; a síndrome do ph.Deus; a síndrome da mentira; a síndrome do autismo consci-

encial; a síndrome de autaniquilamento do pesquisador. 

Maniologia: a intelectomania; a logicomania. 

Holotecologia: a filosofoteca; a dialeticoteca; a historicoteca; a cognoteca; a teoteca;  

a politicoteca; a pedagogoteca; a parapsicoteca; a terapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Antissomatologia; a Pa-

rapatologia; a Falaciologia; a Metafísica; a Filosofia; a Holossomatologia; a Energossomatologia; 

a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Parepistemologia; a Holofilosofia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência platônica; a consréu falaciosa; o pré-serenão vulgar; a cons-

cin trancada; a conscin lúcida. 

 

Masculinologia: o filósofo; o lógico; o matemático; o intelectual; o racionalista; o dog-

mático; o religioso; o místico; o teoricão; o helenista; o erudito; o cientista convencional; o eletro-

nótico; o autor; o revolucionário; o eunuco energético; o intermissivista. 

 

Femininologia: a filósofa; a lógica; a matemática; a intelectual; a racionalista; a dogmá-

tica; a religiosa; a mística; a teoricona; a helenista; a erudita; a cientista convencional; a eletronó-

tica; a autora; a revolucionária; a eunuca energética; a intermissivista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens platonicus; o Homo sapiens philosophus; o Homo sa-

piens abstractus; o Homo sapiens contemplativus; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sa-

piens systemata; o Homo sapiens cerebralis; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência platônica especulativa = o(a) epistemólogo(a) ou teórico(a) 

do conhecimento privilegiando construtos conceituais em detrimento dos fatos; consciência 

platônica prática = o(a) autocrata aplicando ideias sem compreender o contexto em detrimento 

dos fatos. 

 

Culturologia: a cultura filosófica; a cultura helenista; a cultura eletronótica; a cultura 

política revolucionária; a cultura da erudição; a cultura acadêmica. 
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Convergências. As obras de Platão apresentam conceitos basilares à cultura ocidental, 

ao modo da dialética, da educação formal, da distinção entre opinião e ciência, da busca pelo es-

clarecimento. 

Pitagorismo. Identifica-se nas obras platônicas a influência pitagórica na menção de te-

mas ao modo do ciclo da metempsicose, da projeção consciente e, sobretudo, da concepção nu-

mérica do ser. 

Anacronismo. Se na antiguidade o platonismo poderia ter conotação parapsíquica ou 

multidimensional, na atualidade (Ano-base: 2011), com a existência da Conscienciologia, a cons-

ciência platônica torna-se anacrônica e patológica. 

Falácia. Apesar das semelhanças formais, a comparação do platonismo com a Consci-

enciologia é vazia de conteúdo e autenganosa; trata-se, em grande parte, de falsas analogias entre 

a Metafísica (teoria da realidade inteligível abstrata) e a Parapercepciologia (teática da dimensão 

extrafísica concreta). 

 

Contrapontos. Eis, a seguir, em ordem alfabética, 8 contrapontos entre construtos meta-

físicos da doutrina platônica das ideias e o paradigma consciencial, visando refutar as compara-

ções falaciosas porventura existentes: 

1.  Dialética ascensional: não é evolução da consciência e nem projeção consciente;  

é técnica de investigação conceitual. 

2.  Dialética descensional: não é proéxis e nem ressoma; é técnica de aplicação concei-

tual. 

3.  Ideia: não é pensene carregado no pen; é construto ontológico e epistemológico. 

4.  Metafísica: não é Parapercepciologia; é tão somente estudo conceitual acerca do ser 

inteligível, abstrato. 

5.  Mundo inteligível: não é dimensão mentalsomática ou extrafísica; é construto onto-

lógico e epistemológico. 

6.  Mundo sensível: não é dimensão intrafísica; é construto ontológico e epistemológico. 

7.  Prova lógica da imortalidade da alma: não é autexperiência; é dedução lógica, ape-

nas especulação conceitual. 

8.  Três almas: não é holossoma; é construto político. 

 

História. A superação da consciência platônica está representada na gradual assimilação 

do empirismo na cultura ocidental, fixada pelas ciências naturais, ao invés do dogmatismo racio-

nalista antigo e medieval. 

Modernidade. A consciência moderna tende a ser antiplatônica. 

Desafio. É desafio evolutivo da humanidade contemporânea o amplo uso do empirismo 

sem restringi-lo, contudo, à ciência eletronótica e à amoralidade no campo da ética, ora predomi-

nantes na Socin. 

 

Terapeuticologia. A especialidade de conhecimentos faltantes, necessários à autossupe-

ração da consciência platônica, pode ser resumida à Holossomatologia e derivações, sobretudo  

a Homeostaticologia e a Projeciologia, imprescindíveis à Interassistenciologia qualificada e, logo, 

à Evoluciologia. 

 

Faltantes. Eis, a seguir, 4 enumerações horizontais apresentando temas úteis à consciên-

cia platônica, ordenadas de modo lógico por veículo de manifestação, capazes de auxiliá-la na 

Autopesquisologia: 

1.  Soma: a Anatomia; a Fisiologia; a Nutrição; a Endocrinologia; a Cronobiologia; a Bi-

orritmologia; a Biomecânica; a Ergonomia. 

2.  Energossoma: os chacras; a Descoincidenciologia; a Acoplamentologia; a assimila-

ção; a desassimilação; as manobras energéticas. 

3.  Psicossoma: as emoções; os desejos; as frustrações; a Perdonologia. 
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4.  Mentalsoma: o autodiscernimento evolutivo; a lógica multidimensional; a racionali-

dade cosmovisiológica; a retilinearidade pensênica; a Autodescrenciologia; a Autexperimentolo-

gia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência platônica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

02.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

04.  Autaniquilamento  do  pesquisador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Barreira  teórica:  Autopesquisologia;  Neutro. 

06.  Cotejo  filósofo-conscienciólogo:  Holofilosofia;  Homeostático. 

07.  Crescendo  Helenismo-Conscienciologia:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

08.  Douta  ignorância:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

09.  Hipostasia:  Hermeneuticologia;  Nosográfico. 

10.  Holofilosofia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

11.  Incompletude:  Holomaturologia;  Neutro. 

12.  Mundo  imaginário:  Imagisticologia;  Nosográfico. 

13.  Síndrome  de  Amiel:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Sofocracia:  Politicologia;  Neutro. 

15.  Taxologia  do  conhecimento:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

 

À  CONSCIÊNCIA  PLATÔNICA  IMPORTA  AVANÇAR  DESDE  

A  COSMOLOGIA  BIDIMENSIONAL,  METAFÍSICA,  À  COS-
MOVISIOLOGIA  MULTIDIMENSIONAL,  PARAPSÍQUICA, 

PELA  TEÁTICA  INTERASSISTENCIAL,  HOLOSSOMÁTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, identifica-se com a consciência platônica? Con-

sidera este perfil consciencial compatível com a amizade pela sabedoria conscienciológica? 
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C O N S C I Ê N C I A    P O D Á L I C A  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência podálica é a conscin vivendo priorizando e embutindo os he-

misférios cerebrais nos pés, em relação ao emprego do soma, aplicando tão somente, ou mais in-

tensamente, as pernas, sob o monopólio dos plantochacras ou do podossoma na existência intrafí-

sica na Terra. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O termo podal vem do idioma 

Grego, poús, “pé”. Surgiu no Século XIX. A palavra podálica apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Conscin podálica. 2.  Conscin podossômica. 3.  Conscin plantar.  

4.  Consciência-guepardo. 

Neologia. As 3 expressões compostas consciência podálica, consciência podálica míni-

ma e consciência podálica máxima são neologismos técnicos da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin poliédrica. 2.  Consciência poliédrica. 3.  Semiconsciex; 

transconsciência. 4.  Personalidade mentalsomática. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os retropensenes; a retropensenidade. 

 

Fatologia: a geoenergia; o subcérebro abdominal; o sistema nervoso autônomo; o predo-

mínio do cerebelo sobre o cérebro; a dependência podálica; o monopólio dos pés; o esporte;  

a olimpíada; a despriorização evolutiva; a escolha imatura; a imaturidade proexológica; o ectopis-

mo; as esquivas; as omissões deficitárias; a vida humana trancada; o porão consciencial; a mono-

visão restrita; a mentalidade da pessoa; a autofossilização; a ênfase à Miologia. 

 

Parafatologia: os plantochacras; a submissão bioenergética à geoenergia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Neossinapsologia. O cão com sinapses (neuróglias) adequadas funciona muito melhor 

em comparação com o homem sem as sinapses especializadas. 

Fobiologia: a somatofobia; a intelectofobia. 

Holotecologia: a somatoteca; a monopolioteca; a desportoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Psico-

motricidade; a Somatologia; o Ignorantismo; a Geopolítica; a Arte; o Desporto. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência podálica; a conscin podálica; a conscin plantar; a pessoa pré- 

-kundalínica; a conscin-sapateira; a consciência-guepardo; a conscin cerebelar; a consciênçula;  

a personalidade psicomotriz. 

 

Masculinologia: o homem de ação plantar; o dançarino; o sapateador; o desportista;  

o motorista-piloto da Fórmula 1; o riscomaníaco; o encolhedor da consciencialidade. 
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Femininologia: a mulher ação plantar; a dançarina; a sapateadora; a desportista; a moto-

rista-piloto; a riscomaníaca; a encolhedora da consciencialidade. 

 

Hominologia: o Homo sapiens podalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência podálica mínima = o jogador de futebol; consciência podá-

lica máxima = o maratonista, homem ou mulher (a maratona, ou corrida de extensão, mata). 

 

Extensão. Em Evoluciologia, a roda e o automóvel foram inventados como extensão das 

pernas a fim de agilizar a marcha do homem, assim como o computador foi criado para ampliar  

a biomemória. 

Maratonista. Na Somatologia, surge o corredor (ou corredora) de maratona com a ideia 

fixa (monoideísmo) de correr, ao modo dos participantes da Corrida de São Silvestre (fim do 

ano), na capital de São Paulo. 

Riscomania. A partir da Parapatologia, existe o motoqueiro (ou motoqueira) do cavalo 

de ferro, fabricado em quantidades industriais, em condições críticas e nível de risco elevado (es-

porte radical) em relação à saúde do homem ou da mulher, ou atuando contra a vida humana. 

Futebol. Conforme os princípios da Intrafisicologia, há o jogador de futebol (ludopédio; 

pé na bola; chute, agressividade; driblar, fintar, enganar) chegando a fazer seguro das próprias 

pernas em milhões de dólares. 

Ministério. Certo craque de futebol chegou à condição de Ministro dos Esportes no Bra-

sil, levado pelo prestígio conferido pelos próprios pés. 

Academicismo. A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) mantinha a disci-

plina opcional “Sociologia do Futebol” (Ano-base: 1999). 

Dança. De acordo com a Comunicologia, identificamos ou definimos separadamente o sa-

pateador, do sapateado; o exímio dançarino (dançólico, pé-de-valsa), consciência podálica clássica, 

do compositor da música popular, própria para dançar. 

Priorizações. Pela Mentalsomatologia, nem todo ser humano prioriza ou centraliza ainda 

as próprias manifestações através do cérebro, há conscins vegetalizando na alienação e no varejismo 

consciencial. 

 

Taxologia. Em consonância com a Psicossomatologia, há outras priorizações de interesse 

centradas em segmentos orgânicos do corpo humano, além dos pés. Eis, por exemplo, na ordem 

alfabética, 4 outros tipos de centralização ou polarização de interesses existenciais: 

1.  Dedos: os alpinistas radicais. 

2.  Estômago: os obesos; os bulímicos; a fat family. 

3.  Músculos: os partidários da musculação, do alterofilismo e da vigorexia. 

4.  Sexo: as prostitutas; os sexólicos. 

 

Primitivismo. Dentro do universo da Holossomatologia, os pés ou os plantochacras cons-

tituem as extremidades antípodas e mais primitivas em relação ao mentalsoma, o veículo mais 

evoluído, remanescente com a Consciex Livre (CL) e, na vida energética, antagonizam o corono-

chacra. 

Sexualidade. Sob a ótica da Sexossomatologia, os plantochacras duplos desencadeiam  

o desenvolvimento da sexualidade humana. Existe até o fetichismo dos pés. 

 

Ápices. No contexto da Conscienciometrologia, tudo na vida e no Universo apresenta  

o ponto culminante, o suprassumo, o apogeu, o nec plus ultra. Até as coisas mais simples expõem  

o próprio auge, zênite, ápice e a altura máxima, por exemplo estas 5: 

1. Água. A elevação máxima da água é a tona em qualquer ponto do oceano. 

2. Árvore. O píncaro da árvore é a copa (grimpas) em meio à floresta mais densa. 
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3. Casa. O cimo ou o topo da casa é a cumeeira sobressaindo no casario do bairro. 

4. Escada. A culminância da escada é o degrau superior para o andar de cima. 

5. Garrafa. A cúpula extrema da garrafa é a boca seja lá qual for o conteúdo. 

 

Consciência. Pelos conceitos da Holomaturologia, o ponto culminante da consciência 

humana – seja qual for – onde está?   A estrutura da consciência – seja a do leitor, da leitora ou 

deste autor-coordenador – é complexa, sofisticada e multifacetada, apresentando também, como 

exemplos, 5 tipos diversificados de preeminências: 

1. Autodomínio. O pináculo da glória real para a consciência é o autodomínio. Todas 

as paixões são governáveis, sem recalcamentos, pela vontade, a intenção e o autodiscernimento. 

2. EC. A coroa das manifestações objetivas da consciência é a energia consciencial 

(EC); Energossomatologia. 

3. Hiperacuidade. O ponto mais alto da consciência quanto à evolução é a autolucidez 

(hiperacuidade do mentalsoma ou o nível da recuperação pessoal dos cons; Holomaturologia). 

4. Serenismo. A sabedoria magna da consciência é o nível, já vivenciável, da condição 

do serenismo íntimo. O Serenão nunca está na moda e nem alcança celebridade. 

5. Vontade. A força íntima ou o poder supremo da consciência é a impulsão da vontade 

(Voliciologia). 

 

Uniformidade. Considerando a Grupocarmologia, a Conscienciologia aponta o microu-

niverso da consciência com múltiplas altitudes ou magnitudes. Não adianta você, experimentador 

ou experimentadora, ser ótimo em determinada linha de manifestações e ser péssimo em muitas 

outras, com fissuras excessivas na personalidade. Há de se evoluir com relativa uniformidade 

(atacadismo consciencial), sem se deixar rastros negativos, grafopensenes borrados ou tarefas 

magnas incompletas para trás. 

Evolução. Diante da Cosmoeticologia, na Terra convivemos com o “Himalaia” do sere-

nismo do Serenão e com as profundezas abissais da depressão do pré-serenão enfermo e cronicifi-

cado. Entre 1 e outro vamos evoluindo aos trancos e barrancos. Progride mais depressa quem dá 

maior atenção à autorganização consciencial, às prioridades evolutivas e à Cosmoeticologia. 

Preferência. Na análise da Homeostaticologia, na autorganização importa dar preferên-

cia ao mastro real, à maré cheia, à torre e ao mirante, a fim de se cavalgar as nuvens acima e atin-

gir os objetivos em nível elevado. O mais inteligente, obviamente, é sempre eliminar os traços- 

-fardos (trafares) da personalidade empregando, em contraposição, os traços-forças (trafores) an-

tagônicos. 

Neurônios. Frente à Paraneurologia, vale sempre a pena refletir sobre o nível pessoal de 

ociosidade neuronal. Qual percentual de tempo e espaço você ocupa do próprio cérebro? 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a cons-

ciência podálica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pes-

quisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

03.  Antropolatria:  Somatologia;  Nosográfico. 

04.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 

06.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

09.  Protimia:  Homeostaticologia;  Neutro. 

10.  Riscomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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A  ESTRUTURA  DE  QUALQUER  CONSCIÊNCIA  INTRAFÍ-
SICA,  NA  CONDIÇÃO  DE  PERSONALIDADE  –  QUERENDO  

OU  NÃO,  VERDADEIRO  MICROUNIVERSO  –  É  MULTÍMODA  

E  COMPLEXA,  NÃO  PODE  SER  GOVERNADA  PELOS  PÉS. 
 

Questionologia. Qual papel você oferece aos próprios pés na existência humana?  

O da Fisiologia Natural ou mais além? Conhece alguma aplicação ampliada e monopolizadora? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 79. 
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C O N S C I Ê N C I A    P O L I É D R I C A  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência poliédrica é a teoria da interpretação metafórica da comple-

xidade do princípio consciencial, ao modo de poliedro, com milhares de facetas interligadas, for-

mando o microuniverso consciencial (Intraconscienciologia) inteiriço e internamente coerente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O termo poliedro vem do idio-

ma Francês, polyèdre, e este do idioma Grego, polýedros, “de vários lugares ou degraus; que tem 

muitas faces”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Consciência multifacetada. 2.  Consciência multiangular. 3.  Cons-

ciência omniangular. 4.  Consciência polimorfa. 

Neologia. As 5 expressões compostas consciência poliédrica, miniconsciência poliédri-

ca, maxiconsciência poliédrica, consciência multiangular e consciência omniangular são neolo-

gismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Princípio consciencial botânico. 2.  Princípio consciencial subuma-

no. 3.  Consciência podálica. 4.  Conscin bifronte; conscin diédrica. 5.  Energia imanente (EI). 

Estrangeirismologia: a coniunctio. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a linearidade da autopensenidade ininterrupta; a maxiamplitude autopen-

sênica. 

 

Fatologia: o microuniverso consciencial; as 1.001 facetas do poliedro consciencial;  

a superdotação consciencial; a ambiguidade consciencial; a versatilidade consciencial; a poliva-

lência consciencial; o maxiperfil consciencial; as miríades de ângulos da conscin; os atributos po-

lifacéticos da conscin; os múltiplos egos sociais da conscin; a multiplicidade das tendências; a im-

possibilidade da existência das almas gêmeas; a complexidade do ego; a hiperlucidez; a polinteli-

gência; a genialidade; a onisciência; a onissapiência; o conscienciograma; a multifixação da men-

te; a recuperação dos cons magnos; a intrarticulação heurística; a União das Instituições Conscien-

ciocêntricas Internacionais (UNICIN). 

 

Parafatologia: a autoconscientização multidimensional (AM); o paracérebro prismático; 

a alternância multidimensional; a força parapresencial; o fenômeno da cosmoconsciência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Teoriologia: a teoria da complexidade da consciência. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Trinomiologia: o trinômio primener-eudemonia-eutimia. 

Filiologia: a neofilia expandida. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Consciencioterapia; a Perfilologia;  

a Caracterologia; a Cosmoconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Cosmossofia; a Paradiploma-

cia; a Holomaturologia; a Autopesquisologia; o Polietismo. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência poliédrica; a conscin poliédrica; a consciex poliédrica;  

a consciência multifacetada; a consciência multiangular; a consciência multitraforista; a consciên-

cia cosmocognitária; a conscin atacadista existencial; a conscin poliédrica bissexual; a pessoa plu-

ral; o ser desperto; a consciência omniangular. 

 

Masculinologia: o cidadão do Cosmos; o conscienciólogo; o amplificador da conscien-

cialidade; o teleguiado autocrítico. 

 

Femininologia: a cidadã do Cosmos; a consciencióloga; a amplificadora da consciencia-

lidade; a teleguiada autocrítica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens multifacies; 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 Ho-

mo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconsciência poliédrica = o feto da consciênçula; maxiconsciência 

poliédrica = a Conscientia libera (CL). 

 

Autaquisições. Sob a ótica da Evoluciologia, o princípio consciencial adquire cada vez 

mais facetas, predicados, trafores ou atributos enriquecendo o próprio perfil, na razão direta das 

autaquisições evolutivas, tornando-se expansivamente mais complexo, sábio e autossuficiente, 

dentro do Cosmos, por intermédio da anexação de novos ângulos suplementares, polimáticos, 

paraperceptivos, energéticos e dinâmicos. 

Arestas. Pelos conceitos da Autopesquisologia, com o perpassar das experiências, as 

arestas da consciência poliédrica desaparecem, quando o ego alcança o nível mais evoluído da 

Conscientia libera, ou a culminação da lapidação consciencial até onde vislumbramos hoje. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência  poliédrica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Almas  gêmeas:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

2.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

3.  Coniunctio:  Conviviologia;  Neutro. 

4.  Elenco  da  Conscienciologia:  Conviviologia;  Homeostático. 

5.  Eumatia:  Experimentologia;  Homeostático. 

6.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

7.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIENTIZAÇÃO  DA  PRÓPRIA  COMPLEXIDADE,  
ALÉM  DE  ESCANCARAR  O  AUTOCONHECIMENTO,  EX- 

PANDE  A  PROFUNDIDADE  E  A  ABRANGÊNCIA  DA  RES- 
PONSABILIDADE  DA  CONSCIN  PERANTE  O  COSMOS. 
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Questionologia. Você se interpreta qual mero icosaedro consciencial, simplista, polie-

dro de apenas 20 facetas, ou se reconhece qual consciência multifacetada complexa? Já assume  

a responsabilidade da própria complexidade ante os deveres pessoais e retribuições no Cosmos? 
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C O N S C I Ê N C I A    P O L Í T I C A  
( P O L I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência política é a compreensão, tirocínio e talento para entender, 

governar, dirigir, organizar e administrar, teaticamente, personalidades, realidades, empreendi-

mentos, negócios e contingenciamentos pessoais, públicos ou coletivos da vida individual ou do 

Estado, em si. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e es-

te do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O termo política deriva do 

idioma Grego, politiké, “Ciência dos negócios do Estado; a administração pública”. Surgiu no Sé-

culo XV. 

Sinonimologia: 01.  Consciência sociológica. 02.  Consciência cosmoética. 03.  Habili-

dade política. 04.  Político ético. 05.  Política cosmoética. 06.  Entendedora da Ciência Política; 

entendedor da Ciência política. 07.  Cientista político. 08.  Especialista em Politicologia; es-

pecialista em Politologia. 09.  Politicóloga Cosmoética; politicólogo Cosmoético. 10.  Politicolo-

gia Cosmoética; Politologia Cosmoética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 67 cognatos derivados do vocábulo política: An-

tipoliticologia; apolítica; apolítico; autopolitização; Biopolítica; biopolítico; egopolítica; impolí-

tica; impolítico; Maxigeopolítica; Megapolítica; Minigeopolítica; Minipolítica; Geopolítica; Pa-

rageopolítica; parapolítica; parapoliticofilia; Parapoliticologia; politicagem; politicalha; politi-

calhão; politicalheiro; politicalho; politicalhona; politicante; politicão; politicar; politicaria; 

politicastra; politicastro; politicidade; político; político-administrativo; político-econômico; po-

liticoide; politicóloga; Politicologia; politicológica; politicológico; politicologista; politicólogo; 

politicômana; politicomania; politicomaníaca; politicomaníaco; politicômano; politicona; políti-

co-social; politiqueira; politiqueiro; politiquete; politiquice; politiquilho; politiquismo; politiza-

ção; politizada; politizado; politizar; politizável; politóloga; Politologia; politológica; politoló-

gico; politologista; politólogo; Sociopolítica. 

Neologia. As duas expressões compostas consciência política elementar e consciência 

política superior são neologismos técnicos da Politicologia. 

Antonimologia: 01.  Alienação política; inconsciência política. 02.  Politiqueira; politi-

queiro. 03.  Politicalha; politicalho. 04.  Politicalhão; politicalhona. 05.  Politicastra; politicastro. 

06.  Politicomaníaca; politicomaníaco. 07.  Politicagem pessoal. 08.  Politicalha pessoal. 09.  Poli-

ticaria pessoal. 10.  Politiquismo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às interrelações conscienciais no âmbito da Conviviologia. 

Filosofiologia: a Holofilosofia na condição de Filosofia Política. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da política interconsciencial evolutiva; os ortopen-

senes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: a autoconscientização política; o autodiscernimento político; a autorreflexão 

sobre a realidade; a autoparticipação na vida social; a autoimunidade contra as manipulações so-

ciais; a autocontribuição às transformações sociais evolutivas; o caminho do meio entre a aliena-

ção e a ideologização; o poder do voto consciente; a autopolitização; a inevitabilidade evolutiva 

das políticas pessoais, grupais e coletivas; a autoconsciência dos deveres e direitos políticos dos 
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indivíduos; a reciclagem pessoal da cidadã ou do cidadão tornado politicamente consciente; o li-

vre exercício democrático da Política; o civismo; a alienação política; a sabedoria na direção das 

relações entre os Estados; as relações humanas; a força natural do líder; a Diplomacia Cosmoéti-

ca; a influência da opinião e do clamor público; a influência dos eleitores; a prioridade da megas-

sistência à comunidade; as questões das ideologias; os problemas do acaudilhamento; as como-

ções políticas críticas; o primado da ordem e da evolução coletiva; o aciolismo como o monopólio 

dos cargos públicos por família dominante na política; a regressão feudalista ou monarquista do 

aciolismo; os problemas do adesismo sistemático; as intenções no abissinismo; a inconsciência 

política da robéxis; as condições do lumpemproletariado na Socin do Terceiro Milênio; as políti-

cas governamentais quanto às periferias das metrópoles; o problema crítico dos governos parale-

los; o entorno dos núcleos urbanos; o aberturismo em prol do povo; a política da boa vizinhança; 

a política interiorota de campanário; a Política Social; a Política Agrária; a Política Atômica;  

a Política Comercial; a Política Industrial; a Política Fiscal; a Política Econômica; a Política Edu-

cacional; a Política Cultural; a Política Internacional; a Sociologia Política; a Antropologia Políti-

ca; a Historiografia Política. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a Política Consciencial; a Geografia Política Antiassédio; a Para-

geopolítica Antiassédio. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo da coerência persistente entre projeto-planejamento- 

-consecução. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio característi-

co da estrutura constitucional do Estado; o princípio diretor da ação do governo; o princípio da 

descrença. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: o caminho consistente da teoria da planificação à acabativa da realização. 

Tecnologia: as técnicas das ações políticas cosmoéticas. 

Voluntariologia: o voluntariado interassistencial sem radicalismos nem doutrinações. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Políticos. 

Efeitologia: o efeito halo das políticas públicas sobre os cidadãos. 

Ciclologia: o ciclo útil das discussões públicas até chegar às realizações governamen-

tais; o ciclo das reações em cadeia das gestões consecutivas do Estado. 

Enumerologia: as ações políticas; as agendas políticas; as alianças políticas; as campa-

nhas políticas; as condutas políticas; as conjunturas políticas; as posturas políticas. 

Binomiologia: o binômio líder político–próceres liderados; o binômio pedagógico 

transmissão de informação–incitação à autorreflexão. 

Interaciologia: a interação Política Interna–Política Externa; a interação assuntos pri-

vativos–assuntos públicos; a interação Política Nacional–Política Internacional. 

Crescendologia: o crescendo liderança–orientação administrativa integrada. 

Trinomiologia: o trinômio político patológico populismo-demagogismo-corrupcionis-

mo; o trinômio manifestar-opinar-contribuir. 

Polinomiologia: o polinômio transcendente Parassociologia-Paradireitologia-Paradi-

plomacia-Parapoliticologia. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência política / inconsciência política; o anta-

gonismo politicólogo / politicastro; o antagonismo cargo governamental / proselitismo parti-

dário; o antagonismo desrepressão / repressão; o antagonismo interesses grupais / interesses 

egoicos; o antagonismo indignação cosmoética / reatividade anticosmoética. 

Paradoxologia: o paradoxo coletivo do culto amaurótico da personalidade política po-

pulista. 
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Politicologia: a teática da democracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; a cosmoeti-

cocracia; a proexocracia; a invexocracia; a parapsicocracia. A evitação inteligente e profilática 

da autocracia, da barbarocracia, da idolocracia, da asnocracia, da corruptocracia, da mafiocra-

cia, da assediocracia, da vulgocracia, da teocracia e da belicosocracia. 

Legislogia: o respeito individual e governamental às leis promulgadas pelo Estado; a lei 

do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a parapoliticofilia. 

Maniologia: a politicomania. 

Holotecologia: a politicoteca; a administrativoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Politicologia; a Politologia; a Governologia; a Argumentologia; 

a Debatologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Maxiproexo-

logia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência política; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca hu-

mana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade da eminência parda; a perso-

nalidade-líder com ou sem assistência extrafísica de função; o ser politizado; a consciência cívica; 

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o político profissional; os 

adesistas; os arrivistas; os agitadores. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a política profis-

sional; as adesistas; as arrivistas; as agitadoras. 

 

Hominologia: o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens conscientialis; o Homo sa-

piens parapoliticologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo 

sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens megagestor; o Ho-

mo sapiens parageopoliticus; o Homo sapiens publicola. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência política elementar = a da conscin sem exposição dos pró-

prios posicionamentos; consciência política superior = a da conscin com exposição aberta dos 

próprios posicionamentos. 

 

Culturologia: a cultura política em geral. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6559 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência política, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

04.  Curupira:  Politicologia;  Nosográfico. 

05.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

06.  Guia  desorientador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

08.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Publícola:  Politicologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIÊNCIA  POLÍTICA  É  ASSUNTO  RELEVANTE 
E  INAFASTÁVEL  PARA  TODAS  AS  PESSOAS  A  PARTIR  

DO  FATO  DA  INGERÊNCIA  ONIPRESENTE  DA  POLITIZA-
ÇÃO  NOS  MÚLTIPLOS  SETORES  DA  VIDA  INTRAFÍSICA. 

 

Questionologia. Em qual nível prático você, leitor ou leitora, mantém a própria cons-

ciência política? Você acompanha o desenvolvimento dos fatos políticos nacionais e interna-

cionais? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6560 

C O N S C I Ê N C I A    R E B E L D E  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência rebelde é a conscin ou consciex apresentando manifestações 

contrárias aos padrões estabelecidos pela Socin ou Sociex, arrogando a si direitos e criticando, de 

maneira exacerbada, o conjunto de regras conviviológicas vigentes. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo rebelde deriva do idio-

ma Espanhol rebelde, e este do idioma Latim, rebellis, de rebellare, “rebelar”. Surgiu no mesmo 

Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Consciência indisciplinada. 2.  Consciência insubordinada. 3.  Cons-

ciência inobediente. 4.  Consciência indócil. 

Neologia. As 4 expressões compostas consciência rebelde, consciência rebelde na in-

fância, consciência rebelde na adultidade e consciência rebelde na terceira idade são neologis-

mos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Consciência ajustada. 2.  Consciência anticonflitiva. 3.  Consciência 

dócil. 4.  Consciência pacífica. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi conflituoso; o Conviviarium assediado; a coniun-

ctio conviviológica; o Trafarium; o modus operandi da rebeldia; a índole of war; a closed mind. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade interassistencial pacífica. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há rebeldi-

as neófobas. Rebeldes geram déspotas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da criticidade fora de contexto; os criticopensenes; 

a criticopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopense-

nidade; os minipensenes; a minipensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade. 

 

Fatologia: a rebeldia sem causa; a rebeldia exacerbada momentânea; a ilogicidade das 

ações agressivas; o ato de ser do contra; a ausência da visão de conjunto; a falta de prospectiva;  

o fato de não levar desaforo para casa; a brecha para o autassédio; o pé-de-briga; o ato de respon-

der na lata; o rompante de agressividade; o ato de largar tudo; o ato de bater o telefone; a crítica 

infundada; o ato de chutar o portão; o falatório sem argumentos; o ato de não aceitar qualquer ar-

gumento; a falta de raciocínio lógico; o ato de tirar satisfação; a precipitação; o ato de partir para 

o ataque; a turba açulada; o orgulho; a arrogância; a eliminação das rebeldias primárias; a ne-

gação das evidências indubitáveis; o grito de rebeldia ante os fatos. 

 

Parafatologia: a ausência de contato com o amparador; a carência da autovivência do 

estado vibracional (EV) profilático; os acoplamentos com guias amauróticos e assediadores diu-

turnamente; a vivência da sinalética energética pessoal patológica; a inaceitação rebelde da hierar-

quia evolutiva. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo precipitação-ansiosismo; o sinergismo confronto-agres-

são; o sinergismo violência-ação; o sinergismo autassédio-heterassédio; o sinergismo contrarie-

dade-explosão; o sinergismo querer-poder; o sinergismo heterocriticar-agredir. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade dos afins; o princípio de ninguém ser 

ilha isolada; os princípios etológicos; os princípios cosmoéticos; o princípio da Cosmoética Des-

trutiva; o princípio de ninguém evoluir sozinho. 

Codigologia: o código de comportamento baratrosférico; o código pessoal de Cosmo-

ética (CPC); o código duplista de Cosmoética (CDC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: as teorias revolucionárias em geral. 

Tecnologia: a técnica de contar até 10 antes de falar; as técnicas histriônicas; a técnica 

de auto e heterencapsulamento; a técnica de morder a língua; a técnica do estado vibracional;  

a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do espelho. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoéti-

ca; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico das re-

trocognições; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; a tenepes enquanto laboratório 

conscienciológico diário da Interassistenciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Pacifismolo-

gia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Co-

légio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia. 

Efeitologia: o efeito bumerangue dos atos do passado; o efeito halo da autodesorgani-

zação pensênica; o efeito destrutivo do negativismo; o efeito da aglutinação dos semelhantes;  

a confluência dos efeitos interassistenciais; os efeitos permanentes da tares; os efeitos abrangen-

tes da recomposição grupocármica. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da ressoma; a predominância das retrossi-

napses; a aquisição de neossinapses da criticidade lógica através do estudo; as neossinapses 

substituindo tendências do passado. 

Ciclologia: o ciclo algoz-vítima; o ciclo dos aborrecimentos promotores das reciclagens 

compulsórias; o ciclo das imaturidades consecutivas; o ciclo dos acidentes de percurso evitáveis; 

o ciclo da recomposição evolutiva interconsciencial inevitável. 

Enumerologia: a ilogicidade; a irreflexão; a intemperança; a irracionalidade; a inflexibi-

lidade; a indelicadeza; a deseducação. 

Binomiologia: o binômio bateu-levou; o binômio raiva-grito; o binômio grito-pancada; 

o binômio irreflexão-intemperança; o binômio acidente-reciclagem; o binômio autorrebeldia-au-

torresignação; o binômio autorreatividade-autopassividade; o binômio raiva-razão. 

Interaciologia: a interação realidades pretéritas–realidade presente; a interação proxê-

mica-assediador; a interação ilogicidade–conscin rebelde; a interação Mesologia-Genética-Pa-

ragenética; a interação recin-recéxis; a interação emoção-racionalidade; a interação egocarma- 

-grupocarma. 

Crescendologia: o crescendo negativismo–acidente de percurso; o crescendo pressa-

tropeço; o crescendo irreflexão–erro de abordagem; o crescendo ansiedade-desinformação-man-

cada; o crescendo acalmia-reflexão-acerto; o crescendo autoconfiança-heterentendimento. 

Trinomiologia: o trinômio orgulho-prepotência-arrogância. 

Polinomiologia: o polinômio vaidade-obnubilação-poder-perda. 

Antagonismologia: o antagonismo apatia / rebeldia; o antagonismo autorreação como-

cional / autorreação racional. 

Paradoxologia: o paradoxo de gritar sem adrenalina. 

Politicologia: a anarquia; a lucidocracia; a democracia pura. 

Legislogia: o descumprimento das leis vigentes. 

Filiologia: a evoluciofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a eti-

cofilia. 
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Fobiologia: a raciocinofobia. 

Sindromologia: a remissão da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a mania de ser do contra; a evitação da mania de acobertar as rebeldias dos 

filhos. 

Holotecologia: a hoploteca; a abstrusoteca; a absurdoteca; a belicosoteca; a penseno-

teca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a proexoteca; a fenomenoteca; a energoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Assediologia; a Antiassistenciologia; a Recexo-

logia; a Pensenologia; a Sociologia; a Psicologia; a Parassociologia; a Grupocarmologia; a Crimi-

nologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência rebelde; a consciência imatura; a consciência baratrosférica; 

a consréu; a consbel; a consciex; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser inte-

rassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o rebelde; o pavio-curto; o briguento; o ressentido; o minidissidente;  

o belicista; o reacionário; o rebelde sem causa; o revolucionário; o agente catalisador evolutivo;  

o escritor; o esclarecedor; o infiltrado cosmoético; o conscienciólogo; o voluntário; o inversor;  

o tenepessista; o paradiplomata; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a rebelde; a pavio-curto; a briguenta; a ressentida; a minidissidente;  

a belicista; a reacionária; a rebelde sem causa; a revolucionária; a agente catalisadora evolutiva;  

a escritora; a esclarecedora; a infiltrada cosmoética; a consciencióloga; a voluntária; a inversora;  

a tenepessista; a paradiplomata; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo 

sapiens incautus; o Homo sapiens belligerans; o Homo sapiens simplex; o Homo sapiens 

intermissivista; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens 

energeticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência rebelde na infância = a criança expressando rebeldia no 

círculo familiar e na escola; consciência rebelde na adultidade = o adulto expressando rebeldia  

e belicosidade nos grupos de convivência; consciência rebelde na terceira idade = o idoso aca-

mado expressando rebeldia frente aos cuidadores. 

 

Culturologia: a cultura do caos; a cultura da pacificação; a cultura da Interassistencio-

logia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência rebelde, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Adversidade:  Holocarmologia;  Nosográfico. 

05.  Antianatomia  humana:  Paranatomia;  Nosográfico. 

06.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 
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07.  Autorrespeito  multidimensional:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

08.  Binômio  autoconformismo-autoinconformismo:  Conviviologia;  Homeostático. 

09.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

11.  Conscin-problema:  Conviviologia;  Nosográfico. 

12.  Conscin-trafar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

13.  Holoconvivialidade  pacífica:  Pacifismologia;  Homeostático. 

14.  Indisciplina:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Melex  anunciada:  Autorrealismologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIÊNCIA  REBELDE  EVIDENCIA  TRAÇOS  IMATU-
ROS,  EGOICOS  E  ANACRÔNICOS,  EXIGINDO  IMEDIATA  

RECIN.  A  REBELDIA  É  A  POSTURA  ANTIASSISTENCIAL  

AINDA  CARACTERÍSTICA  DAS  CONSRÉUS  BÉLICAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda vivencia a rebeldia na cotidianidade? Em 

quais situações? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  

& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edi-

tares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 296. 
 

M. K. 
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C O N S C I Ê N C I A    R E T A R D A T Á R I A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência retardatária é a conscin, homem ou mulher, atrasada quanto 

a algum compromisso, marcado com hora certa, chegando após o combinado. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. A palavra retardatária procede 

também do idioma Latim, retardare, “retardar; demorar; deter; reter; impedir”. Surgiu em 1858. 

Sinonimologia: 01.  Retardão. 02.  Inconsciência da impontualidade; inconsciência da 

irresponsabilidade. 03.  Consciência regressiva. 04.  Atraso de vida. 05.  Perdologia. 06.  Desvio-

logia. 07.  Enganologia. 08.  Invigilância. 09.  Antiatenção; desatenção; inatenção. 10.  Tempo 

perdido. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo retardamen-

to: retardação; retardada; retardado; retardador; retardadora; retardante; retardão; retardar; 

retardatária; retardatário; retardativo; retarde; retardio; retardona. 

Neologia. As duas expressões compostas consciência retardatária eventual e consciên-

cia retardatária sistemática são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Consciência pontual. 02.  Consciência responsável. 03.  Consciên-

cia autorganizada. 04.  Administrador do tempo; catalisador evolutivo. 05.  Organizador do tem-

po; pessoa antenada. 06.  Estado de alerta. 07.  Autovigilância. 08.  Autodeterminação; autodisci-

plina. 09.  Autorganização; autotraforismo. 10.  Gerência do tempo; hábito proexológico. 

Estrangeirismologia: a procrastinação sine die das realizações; o right timing; a embro-

mation quanto à impontualidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorganização. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da indisciplina cronológica; os dubiopensenes;  

a dubiopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a inconsciência retardatária; a inconsciência multiforme; a negligência; a de-

sídia; a incúria; a impontualidade; a impontualidade como sintoma de distúrbio mais profundo da 

personalidade; o mau hábito dos atrasos; o vício dos atrasos nos compromissos; a autodisplicên-

cia; os autodesregramentos; o autodescomprometimento; a autobstrução; o autodesgoverno; a au-

todespriorização; a autopostura viciosa; o autotrafarismo; o descaso; a hipomnésia; o elemento 

complicador; o transtorno; o contratempo; o contrafluxo; o incômodo; o mau senso; a ectopia 

existencial; a falta do autodesconfiômetro; o ato deseducado de deixar alguém esperar; o fator 

tempo; a importância do tempo; o tempo executivo; o tempo útil; a indisciplina; a atitude irres-

ponsável; o autocomodismo; a acriticidade; o autassédio; a imaturidade consciencial; a autodesor-

ganização; o Manual do Postergador; a robéxis. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a predis-

posição aos acidentes de percurso parapsíquicos. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio filosófico do anarquismo; o princípio do “se algo não  

é bom, não adianta fazer maquilagem”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da autorganização. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica antiassediológica 

dos 15 minutos de espera. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paracronologia; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: os efeitos antissociais da impontualidade. 

Ciclologia: o ciclo do tempo; o ciclo negligência-autodesorganização-incompléxis. 

Enumerologia: o retardamento cronêmico; o retardamento existencial; o retardamento 

afetivo; o retardamento intelectual; o retardamento decidofóbico; o retardamento autoconscien-

cial; o retardamento secular. 

Binomiologia: o binômio vontade fraca–vida indisciplinada. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo cronológico. 

Trinomiologia: o trinômio segundos-minutos-horas. 

Antagonismologia: o antagonismo autodisciplina / autoindisciplina. 

Paradoxologia: o paradoxo ph.Deus–impontualidade. 

Politicologia: o regime político da anarquia. 

Legislogia: a lei do menor esforço. 

Filiologia: a hedonofilia. 

Fobiologia: a sucessofobia; a disciplinofobia. 

Sindromologia: a síndrome da impontualidade; a síndrome da dispersão consciencial;  

a síndrome da mediocrização. 

Maniologia: a riscomania patológica; a fracassomania cronicificada. 

Holotecologia: a cronoteca; a conflitoteca; a problematicoteca; a consciencioteca; a me-

todoteca; a cosmoeticoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autenganologia; a Acidentologia; a Desviolo-

gia; a Nosologia; a Perdologia; a Errologia; a Inutilogia; a Antiperspectivologia; a Cronêmica;  

a Autocronologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência retardatária; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin 

baratrosférica; a isca humana inconsciente; a pessoa desatenta; a conscin sem expediente. 

 

Masculinologia: o retardão; o compassageiro evolutivo; o pré-serenão vulgar; o retarda-

do da evolução; o impontual; o relaxado; o aluno retardatário. 

 

Femininologia: a retardona; a compassageira evolutiva; a pré-serenona vulgar; a retarda-

da da evolução; a impontual; a relaxada; a aluna retardatária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens indisciplinatus; o Homo sapiens inorganisatus; o Homo 

sapiens inordinatus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens 

acriticus; o Homo sapiens retardatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência retardatária eventual = a vítima de fatores ou injunções reais 

do momento evolutivo; consciência retardatária sistemática = a pessoa viciada quanto à autode-

sorganização. 
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Culturologia: a cultura da indisciplina; a cultura da postergação; a cultura da desor-

dem; a cultura literal do atraso. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem fun-

cional, 3 categorias de consciências retardatárias: 

1.  Consciência retardatária pós-horário: a pessoa conscientizando-se da pontualidade 

somente depois de perder a viagem (ônibus, trem, avião, navio) ou o concurso (vestibular). 

2.  Consciência retardatária pós-acidente: a pessoa conscientizando-se do uso do cinto 

de segurança somente depois do acidente automobilístico, no hospital. 

3.  Consciência retardatária pós-doença: a pessoa conscientizando-se dos cuidados 

permanentes com o próprio corpo humano somente depois do ataque cardíaco, na convalescença. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência retardatária, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

03.  Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

04.  Atraso  de  vida:  Etologia;  Nosográfico. 

05.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Autovigilância  ininterrupta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

07.  Causa  perdida:  Perdologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

09.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

10.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  PONTUALIDADE  NOS  COMPROMISSOS 
É  EVIDÊNCIA  DO  NÍVEL  DE  EDUCAÇÃO  BÁSICA  DA  PER-

SONALIDADE,  HOMEM  OU  MULHER,  EM  QUALQUER  

CULTURA,  SOCIN  OU  CONTEXTO  INTRAFÍSICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é pessoa pontual? Sempre foi assim? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Marques, Jair; Consciência às Vezes Só vem Depois de Acidente; Gazeta do Povo; Jornal; Diário; Ano 90;  

N. 28.715; Seção: Vida e Cidadania / Trânsito; Curitiba, PR; 18.06.08; primeira página (chamada) e 4. 
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C O N S C I Ê N C I A -T Í T E R E  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciência-títere é a personalidade débil, tíbia e ainda sem autodiscerni-

mento evolutivo, submissa à vontade de outra consciência dominadora, manipuladora e assedia-

dora. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo títere procede do idio-

ma Espanhol, títere, “títere; boneco que se faz mover; bobo; truão; fantoche; francatripa; meque-

trefe; palhaço; indivíduo de figura ridícula; sujeito néscio”, e este de origem obscura, provavel-

mente onomatopeica. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 01.  Conscin-títere. 02.  Consciência-marionetada. 03.  Consciência-ro-

bô; consciência titereada. 04.  Consciência manipulável. 05.  Homem-robô; robô humano.  

06.  Mulher-robô. 07.  Fantoche humano. 08.  Pessoa subjugada. 09.  Consciência servil. 

10.  Consciência escravizada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo títere: cons-

ciência-títere; conscin-títere; titerear; titereira; titereiro; titeriteira; titeriteiro. 

Neologia. As duas expressões compostas consciência-títere intrafisicogênica e consciên-

cia-títere extrafisicogênica são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Consciência dominadora. 02.  Consciência manipuladora. 03.  Cons-

ciência subjugadora. 04.  Consciência vampirizadora. 05.  Consciência interprisionadora. 06.  Cons-

ciência robotizadora. 07.  Conscin cosmoética; conscin lúcida. 08.  Consciencióloga. 09.  Cons-

cienciólogo. 10.  Teleguiado autocrítico. 

Estrangeirismologia: o jumping jack; a figurehead. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade interconsciencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Consciex-ti-

tereira: interassediador consciente. 

Filosofia. O maquiavelismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade patológica; os estultopensenes;  

a estultopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os inculcopensenes; a inculco-

pensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os 

morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes;  

a patopensenidade; a autopensenização manipulável. 

 

Fatologia: a marionetagem da consciência; a ventriloquia humana; o joguete humano;  

o arreburrinho humano; o pau-mandado; o boneco de ventríloquo; o antidiscernimento; o despre-

paro existencial; a ingenuidade evolutiva; a fraqueza de caráter; a personalidade frágil; a preguiça 

mental; a irreflexão dominante; a irresponsabilidade consciencial; a convivialidade patológica;  

a esquiva ao ônus do não; a subjugação acrítica às expectativas alheias; a opção pela submissão, 

mais fácil, em detrimento do autoposicionamento mais trabalhoso; o travão retranquista; a auto-

castração; a antiprospectiva; a condição de sujeição; a condição de dependência; a genuflexão;  

a canga psicológica; a subordinação; a cortesania; o servilismo; a vassalagem; a robéxis; o vampi-

rismo interconsciencial; a sujeição interpessoal; as coleiras sociais do ego; a autoinsuficiência 
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evolutiva; a anulação da personalidade; a lavagem subcerebral; a perda da identidade; a estagna-

ção evolutiva. 

 

Parafatologia: a condição da autassedialidade; a condição da heterassedialidade; a falta 

da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência da sinalética energética e para-

psíquica pessoal; a assimilação energética antipática; a parapsicose pós-dessomática; a assediali-

dade extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial patológico; o sinergismo lavagem pa-

racerebral–lavagem cerebral. 

Principiologia: a insciência quanto ao princípio da descrença. 

Codigologia: os códigos teológicos retrógrados. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas behavioristas; as técnicas antimanipulação consciencial; a téc-

nica da evitação do sonambulismo evolutivo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da 

diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos. 

Efeitologia: os efeitos evolutivamente prejudiciais do descomprometimento com a pró-

pria consciência; o efeito halo da ilogicidade grupal. 

Ciclologia: o ciclo algoz-vítima; o ciclo da interprisão grupocármica. 

Binomiologia: o binômio (dupla) patológico consréu dominadora–consréu dominada;  

o binômio duplista criminoso-cúmplice; o binômio consciex-assediadora–consciex-satélite asse-

diadora; o binômio autocognição-autoincoerência; o binômio duplista-algoz–duplista-vítima. 

Interaciologia: a interação autorreeducação evolutiva–autonomia consciencial; a inte-

ração culpabilidade-subjugabilidade. 

Crescendologia: o crescendo melin-melex; o crescendo amoralidade-imoralidade-mo-

ralidade-cosmoética; o crescendo patológico abusos interconscienciais–débitos grupocármicos. 

Trinomiologia: o trinômio vontade débil–intencionalidade dúbia–desorganização cons-

ciencial; o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder; o trinômio ortopensênico parar-refletir- 

-atuar. 

Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência desprogramada / consciência-títere;  

o antagonismo evolução / regressão; o antagonismo esclarecer / manipular. 

Paradoxologia: a conduta paradoxal; o paradoxo ganhos intrafísicos imediatos–perdas 

evolutivas duradouras. 

Politicologia: a autocracia; a teocracia; a escravocracia; a gurucracia; a idolocracia. 

Legislogia: a lei da jângal. 

Filiologia: a soteriofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a enissofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome da mediocrização; a síndrome 

da autovitimização. 

Mitologia: o mito da possível transmissão da autorresponsabilidade. 

Holotecologia: a monitoroteca; a toxicoteca; a patopensenoteca; a socioteca; a convivio-

teca; a teratologicoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Nosologia; a Desviologia; a Teratologia;  

a Dogmatologia; a Sofismologia; a Etologia; a Interprisiologia; a Sociologia; a Sociometria;  

a Conscienciometrologia; a Parassociologia; a Descrenciologia; a Refutaciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciência-títere; a consciência-títere política; a consciência-títere no 

governo; a consciência-títere na repartição pública; a consciência-títere nas guerras; a consciên-

cia-títere profissional; a consciência-títere doméstica; a consciência influenciável; a consciência 

dependente; a consciência preguiçosa evolutiva; o João Bobo; a pessoa manipulada; a consciên-

çula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o bonifrate; o bufão; o francatripa; o mamulengo; 

o manequim; o presidente-robô; o tirano; o ditador; o cérbero; o chefe mafioso; o escravagista;  

o eminência parda. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tirana; a escravagista; a sedutora. 

 

Hominologia: o Homo stultus; o Homo obtusus; o Robô sapiens; o Homo sapiens tite-

reator; o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens servilis; o Ho-

mo sapiens doctrinalis; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens dominatus; o Homo sapiens 

famulus; o Homo sapiens subjectus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciência-títere intrafisicogênica = a personalidade manipulada por al-

guém, homem ou mulher, dominador, autocrata e totalitarista, no holopensene da assedialidade 

interconsciencial; consciência-títere extrafisicogênica = a personalidade manipulada por alguma 

consciex dominadora, assediadora ou possessora, no holopensene da assedialidade intercons-

ciencial. 

 

Culturologia: a sujeição patológica aos idiotismos culturais; a cultura do “manda quem 

pode, obedece quem tem juízo”; a Multiculturologia do Discernimento Consciencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciência-títere, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Anacronismo:  Paracronologia;  Nosográfico. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Aulicismo:  Parassociologia;  Nosográfico. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autômato  humano:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

06.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

07.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

10.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

11.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

12.  Mirmídone:  Conviviologia;  Nosográfico. 

13.  Monitoramento  consciencial:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

15.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6570 

A  CONSCIÊNCIA-TÍTERE  SE  INCLUI  ENTRE  AS  VÍTIMAS  

MAIS  LASTIMÁVEIS  DOS  ASSEDIADORES  INTERCONS-
CIENCIAIS,  HUMANOS  E  EXTRAFÍSICOS,  EXIGINDO  COM-

PREENSÃO  E  INTERASSISTENCIALIDADE  DE  TODOS. 
 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com as consciências-títere? Você 

evita, explora, deplora ou busca assistir tais personalidades segundo as técnicas da tares? 
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C O N S C I E N C I A T R A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conscienciatra é a conscin lúcida, homem ou mulher, vivenciadora, ao 

mesmo tempo (Simulcogniciologia), da condição de médica, parapsíquica e parapolímata, deten-

tora de larga experiência clínica, consciencioterápica, conscienciométrica, proexológica, tenepes-

sológica e ofiexológica, capaz de manter o megafoco terapêutico convergente (Omniterapeutico-

logia) no atendimento às demais consciências, considerando o momento evolutivo holossomático, 

multidimensional e seriexológico dos envolvidos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição ia-

tra deriva do idioma Grego, iatrós, “médico”. Surgiu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Médico(a) conscienciológico(a) avançado(a). 02.  Trio ínsito mé-

dico-epicon-erudito. 03.  Paraclínico. 04.  Megaterapeuta. 05.  Paratécnico interassistencial.  

06.  Maxiassistente holossomático. 07.  Parapolímata energizador. 08.  Consciencioterapeuta mé-

dico veterano. 09.  Médico(a) ofiexista. 10.  Desassediador(a) profissional. 

Neologia. O vocábulo conscienciatra e as duas expressões compostas conscienciatra 

ginossomática e conscienciatra androssomático são neologismos técnicos da Interassistencio-

logia. 

Antonimologia: 01.  Médico(a). 02.  Psiquiatra. 03.  Clínico geral. 04.  Enfermeiro(a). 

05.  Assistente social. 06.  Terapeuta alternativo. 07.  Psicólogo. 08.  Médium de cura. 09.  Inte-

lectual. 10.  Assedin. 

Estrangeirismologia: o strong profile interassistencial; o selfmade man desassediador;  

a selfmade woman desassediadora. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Megataristicologia Teática. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Conscien-

ciatra: parapolímata acessível. Interassistencialidade gera responsabilidade. Priorizemos os me-

gadesafios. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade avançada; o holopensene 

pessoal da homeostase holossomática; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os cosmoe-

ticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mega-

pensenes; a megapensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a ortopensenização 

constante; o holopensene da benignidade cosmoética interassistencial; o holopensene da Parate-

rapeuticologia. 

 

Fatologia: a convergência atributiva interassistencial; a reunião teática de megatrafores 

de excelência; o esmero pessoal na qualificação íntima pró-assistencial; o fato de o assistente ser 

o primeiro a ser assistido. 

 

Parafatologia: a veteranice no domínio do estado vibracional (EV) profilático; a auto-

confiança na sinalética energética e parapsíquica pessoal; os autocuidados holossomáticos possi-

bilitando o jubileu evolutivo; a qualificação do dicionário cerebral permitindo maior aproximação 

e intercessão cosmoética dos amparadores de função; a larga experiência quanto à paranamnese 

holossomática; o paraolho clínico; a telepatia extrafísica entre o amparador do assistido e o am-
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parador de função do conscienciatra; o currículo pessoal da interassistencialidade tendo por base  

a autodidaxia paraverbaciológica; o calculismo cosmoético aplicado às abordagens interassis-

tenciais; a raiz benigna do autotemperamento gerando frutos policármicos; as retrocognições 

confirmadoras do especialismo holobiográfico na área da saúde; o lastro assistencial paragenéti-

co; a parautoridade cosmoética; a descoberta extrafísica da própria identidade extra através dos 

retroassistidos; a intermissibilidade tarística prolongada; as cirurgias invisíveis; a participação lú-

cida nos trabalhos da reurbex; a Cuidadologia enquanto item da autorretrossenha; os extrapola-

cionismos parapsíquicos avançados; a holopercuciência multidimensional embasando a interassis-

tencialidade avançada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo iscagem lúcida–tenepessismo veterano–epicentrismo 

consciencial; o sinergismo paradiagnóstico-paraterapêutica na técnica do arco voltaico cranio-

chacral; o sinergismo ortointencionalidade-megapolivalência-holoassistencialidade; o sinergis-

mo tara parapsíquica (arrimo interconsciencial)–mitridatismo interassistencial (paraimunidade 

holossomática)–desperticidade (refratariedade instantânea). 

Principiologia: o princípio da autocuroterapia; o princípio de o menos doente ajudar  

o mais doente; o princípio de a evolutividade assentar-se na interassistencialidade. 

Codigologia: a interassistencialidade exemplarista enquanto primeira cláusula do código 

pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do holossoma; a teoria da seriéxis; a teoria do macrossoma; a teo-

ria do contraponto interdimensional; a teoria do contraponto heterassediador; a teoria da vira-

gem do megassediador; a teoria do mitridatismo interassistencial; a teoria do teto parapsíquico. 

Tecnologia: a técnica da desassedialidade direta; as técnicas de desassimilação ener-

gética; a técnica de auscultação holossomática diagnóstica; as técnicas consciencioterápicas; as 

técnicas de desassédio mentalsomático; a técnica do sobrepairamento; a técnica da tenepes es-

tendida às 24 horas de cada dia. 

Voluntariologia: os voluntários médicos da CCCI; o paravoluntariado; o voluntariado 

na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); os voluntários da Associação Inter-

nacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório cons-

cienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o labo-

ratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o labo-

ratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética parapsíquica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível dos Tene-

pessistas; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio 

Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Terapeuticologia; o Colégio Invisível 

da Parassemiologia. 

Efeitologia: o efeito halo da interassistencialidade multidimensional; o efeito seriexo-

lógico da tenepes; os efeitos desassediadores das dinâmicas parapsíquicas e dos cursos de cam-

po da Conscienciologia; os efeitos homeostáticos das abordagens tarísticas impactantes; os efei-

tos benéficos do soerguimento consciencial; os efeitos grupocármicos do autexemplarismo cos-

moético; o efeito ansiolítico e euforizante do holopensene pessoal do conscienciatra. 

Neossinapsologia: os extrapolacionismos parapsíquicos permitindo neossinapses inter-

assistenciais; a doação de neuroectoplasma do assistente predispondo à criação de neossinapses 

no assistido. 

Ciclologia: o ciclo autodesassédio-heterodesassédio-grupodesassédio; o ciclo saúde 

consciencial–saúde holossomática; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo 

doença-convalescência-reequilíbrio-doação; o ciclo ex-assistido-neoassistente; o ciclo interas-

sistencial tenepes inspiradora–gescon libertadora entrosado na cotidianidade diuturna; o ciclo 

iniciativa-acabativa. 
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Enumerologia: a paraconsulta; a paranamnese; a parainspeção; o paraexame; a pa-

rauscultação; o paradiagnóstico; a paraterapêutica. 

Binomiologia: o binômio saúde-doença; o binômio força presencial–acolhimento; o bi-

nômio interauxílio-maxiproéxis; o binômio benevolência-clarividência; o binômio megaempatia- 

-holoassistência; o binômio ectoplastia-megaterapia; o binômio AVA-OIC; o binômio heterogra-

tidão-autogratificação. 

Interaciologia: a interação profissional da assistência–reciclagem do autotemperamen-

to; a interação heterajuda-autocura; a interação holocognição diagnóstica–maximização tera-

pêutica; a interação doença consciencial (Trafarologia)–doença holossomática (Parapatologia); 

a interação competência-coerência; a interação desassédio mentalsomático–homeostase holosso-

mática; a interação conscienciatra–assistência de destino; a interação sinérgica paramicrochip- 

-macrossoma. 

Crescendologia: o crescendo interassistencialidade-evolutividade; o crescendo tenepes- 

-ofiex; o crescendo diagnóstico-cura; o crescendo Profilaxia-Paraprofilaxia; o crescendo Cons-

cienciatria-Despertologia; o crescendo invéxis-tenepes-epicentrismo; o crescendo exteriorização 

energética pessoal–acesso à Central Extrafísica de Energia (CEE). 

Trinomiologia: o trinômio Medicinologia-Epicentrismologia-Parapolimaticologia; o tri-

nômio OIC–Conselho de Epicons–Tertuliarium; o trinômio pensamento-sentimento-energia; o tri-

nômio Central Extrafísica de Energia (CEE)–Central Extrafísica da Fraternidade (CEF)–Central 

Extrafísica da Verdade (CEV); o trinômio cuidar-tratar-curar; o trinômio paratoponímico Pom-

bal-Pandeiro-Interlúdio; o trinômio conscienciatra–terceiro tempo intermissivo–colheita inter-

missiva. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

cérebro-coronochacra-paracérebro-mentalsoma; o polinômio acolhimento–orientação–encami-

nhamento–follow up; o polinômio Proexologia-Conscienciometrologia-Consciencioterapeutico-

logia-Tenepessologia-Ofiexologia; o polinômio (quarteto) conscienciatra–paraterapeuta–ampa-

rador do assistido–conscin assistida; o polinômio Intraconscienciologia-Extraconscienciologia- 

-Interconscienciologia-Paraconscienciologia; o polinômio euforin-primener-cipriene-extrapola-

cionismo. 

Antagonismologia: o antagonismo doença / saúde; o antagonismo assistido / assistente; 

o antagonismo amência / sapiência; o antagonismo forma / conteúdo; o antagonismo psicografia 

/ pangrafia; o antagonismo soma / holossoma; o antagonismo erudição parapsíquica / apedeutis-

mo parapsíquico. 

Paradoxologia: o paradoxo desassediador; o paradoxo de o desassédio da conscin po-

der representar ajuda a várias consciências intra e extrafísicas; o paradoxo de o ataque parate-

rapêutico poder desencadear a agudização do autoparapsiquismo; o paradoxo da Cosmoética 

destrutiva interassistencial. 

Politicologia: a cosmoeticocracia. 

Legislogia: as leis da Parafisiologia; as leis cósmicas da sincronicidade regendo o reen-

contro de conscins e consciexes, assistidos e assistentes, homens e mulheres, a partir do princípio 

da empatia evolutiva. 

Filiologia: a assistenciofilia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome de burnout por parte das conscins assistentes. 

Holotecologia: a medicinoteca; a psicoteca; a cognoteca; a psicopatoteca; a parapercep-

cioteca; a diagnosticoteca; a terapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Consciencioterapia; a Paraclínica; a Para-

cirurgia; a Parapatologia; a Paramedicina; a Paraenfermagem; a Paraprofilaxiologia; a Paratera-

pêutica; a Parassemiologia; a Holossomatologia; a Reeducaciologia; a Despertologia; a Evolucio-

logia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o conscienciatra; o consciencioterapeuta; o médico; o evoluciente; o in-

termissivista; o inversor existencial; o reciclante existencial; o macrossômata; o proexista; o proe-

xólogo; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o paraterapeuta; 

o coterapeuta; o assimilador energético; o epicon lúcido; o conscienciológo; o conscienciômetra;  

o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a conscienciatra; a consciencioterapeuta; a médica; a evoluciente; a in-

termissivista; a inversora existencial; a reciclante existencial; a macrossômata; a proexista; a pro-

exóloga; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a paraterapeu-

ta; a coterapeuta; a assimiladora energética; a epicon lúcida; a consciencióloga; a conscienciôme-

tra; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autodesassediator; o Homo sapiens desobsessus; o Ho-

mo sapiens despertus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens 

sanus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens conscientiome-

tricus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscienciatra ginossomática = a mulher vivenciadora do trinômio Medi-

cina-Epicentrologia-Parapolimatia; conscienciatra androssomático = o homem vivenciador do 

trinômio Medicina-Epicentrologia-Parapolimatia. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia Avançada; a cultura da Parapolimatia. 

 

Tríade. Considerando a Terapeuticologia, as possibilidades interassistenciais do cons-

cienciatra se assentam no trinômio megacognição-maxifraternismo-omniparapercepção. Eis, abai-

xo listadas na ordem funcional de autaquisição, 3 qualificações inerentes ao conscienciatra, con-

vergentes e integradas na manifestação interassistencial diária: 

1.  Medicina: a cosmovisão somatológica; o heterodiagnóstico orgânico; o domínio do 

trinômio Anatomia-Fisiologia-Patologia; o ato de saber conviver sadiamente com o próprio so-

ma; o conhecimento da farmacopeia segura; a Terapeuticologia Teática. 

2.  Parapsiquismo: a cosmovisão paraperceptiva; o heteroparadiagnóstico energético 

(paranamnese); o conhecimento aprofundado quanto à Parapatologia; o desassédio multidimen-

sional full time; a leitura parapsicosférica; o arco voltaico craniochacral; o heterencapsulamento; 

os dividendos dos ataques paraterapêuticos; a identificação e o encaminhamento cosmoético das 

personalidades consecutivas; a Parassemiologia Teática. 

3.  Parapolimatia: a cosmovisão omnicognitiva; o neuroléxico analógico e poliglótico 

permitindo a prática da megatares; o heterodiagnóstico ideativo; a lexicoterapia consertando as 

ideias tortas; a experiência ante às heterodeslavagens paracerebrais; a paraterapêutica sinapsoló-

gica; o desassédio mentalsomático; a pangrafia seriexológica possibilitando o diagnóstico e o tra-

tamento de doenças com etiologia paragenética; a Megacogniciologia Teática. 

 

Megacogniciologia. Sob a ótica da Verbaciologia, o domínio teático da conteudística 

conscienciológica expande os horizontes interassistenciais do conscienciatra, homem ou mulher, 

ao disponibilizar número maior de insights, abordagens, ferramentas, instrumentos, técnicas, as-

sociações ideativas e verpons paraterapêuticas. Tal situação é particularmente relevante no con-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6575 

texto de, pelo menos, 5 especialidades da Conscienciologia abaixo elencadas e detalhadas na or-

dem funcional: 

1.  Conscienciometrologia: o ato de situar o assistido na escala evolutiva das cons-

ciências a partir do conscienciograma; a expertise na definição dos trafores e trafares dos assis-

tidos com finalidade esclarecedora; o autexemplarismo rotineiro a partir do ciclo teático recéxis- 

-recin. 

2.  Consciencioterapeuticologia: o ato de dominar a desassedialidade direta e técnicas 

afins; a preparação cosmoética do assistido; a experiência quanto aos 4 tempos assistenciais bási-

cos (timing interassistencial lúcido); o autexemplarismo na aplicação das técnicas autoconscien-

cioterápicas. 

3.  Proexologia: o ato de posicionar-se cosmoeticamente ante às assistências de destino 

maxiproexológicas; o autexemplarismo na condução da autoproéxis a partir do sinergismo Intra-

conscienciologia-Interconscienciologia, visando o completismo existencial grupal. 

4.  Tenepessologia: o ato de trabalhar cotidianamente ombro a paraombro com o ampa-

rador de função dos trabalhos tenepessológicos nas 24 horas do dia; o autexemplarismo na mani-

festação etológica diária do binômio autoimperdoador-heteroperdoador. 

5.  Ofiexologia: a continuação dos trabalhos interassistenciais tête-à-tête na extrafisicali-

dade; a vivência parateática da assistência grupal, multiexistencial, a partir da extensão auto-holo-

pensênica hígida; a atuação conjunta, interdimensional, com o segundo amparador técnico em as-

sistência policármica; o autexemplarismo na condução de minipeça lúcida dentro do ciclo multi-

existencial pessoal da atividade. 

 

Evoluciologia. Atinente à Megassistenciologia, a condição do conscienciatra predispõe, 

dentre outras, à vivência teática e simultânea de 10 ocorrências avançadas, catalisadoras da evo-

lução consciencial pessoal e grupal, abaixo enumeradas alfabeticamente: 

01.  Atacadismo interassistencial: a priorização da quantidade da qualidade terapêutica. 

02.  Cosmovisão interassistencial: a hiperacuidade grupocármica pró-maxinclusão cons-

ciencial. 

03.  Exaustividade interassistencial: a insistência cosmoética no melhor de todos, para 

todos os envolvidos. 

04.  Generalismo interassistencial: o universalismo verbaciológico. 

05.  Maxiconvergência interassistencial: a conjuminância lúcida dos automegatalentos. 

06.  Megabrangência interassistencial: o abarcamento maior de técnicas megatarís-

ticas. 

07.  Omniconfluência interassistencial: o entrosamento maxiproexológico ao fluxo do 

Cosmos. 

08.  Taquirritmia interassistencial: a prontidão holossomática maxicalculada. 

09.  Tudologia interassistencial: a policarmalidade vivida dia a dia. 

10.  Whole pack interassistencial: a megarresponsabilidade evolutiva exemplificada. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o conscienciatra, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autovivência  pró-ofiex:  Ofiexologia;  Homeostático. 

02.  Consciencioterapeuta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

05.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Omniterapeuticologia:  Paraterapeuticologia;  Homeostático. 

07.  Parainterceptação  desassediadora:  Desassediologia;  Homeostático. 
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08.  Parapolimaticologia:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

09.  Parapsiquismo  intelectual:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Paratecnologia  da  intelecção:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

11.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Pré-desperticidade:  Autodespertologia;  Homeostático. 

13.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Viragem  do  megassediador:  Terapeuticologia;  Homeostático. 

 

O  CONSCIENCIATRA,  HOMEM  OU  MULHER,  VIVENCIA,  
DIA  A  DIA,  DE  MODO  INSOFISMÁVEL,  A  INTERASSISTEN-
CIALIDADE  MULTIVEICULAR  POLICÁRMICA.  TAL  FAÇANHA  

CONSTITUI  A  ÉGIDE  DA  AUTODESPERTICIDADE  TEÁTICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora médico(a), sente-se motivado em alcançar a con-

dição de conscienciatra ainda nesta vida humana? E você, leitor(a) de outra linha profissional, 

como encara este assunto desafiador? 

 

P. F. 
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C O N S C I E N C I Ê S  
( P A R A C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia.  O conscienciês é a hipótese de tentativa para explicar o emprego do idioma 

paratelepático, não-simbólico, nativo ou empregado nas dimensões conscienciais das comunexes 

das Sociedades Extrafísicas (Sociexes) muito evoluídas, próprio para a comunicação entre as cons-

ciências deste planeta e as consciências de todo o universo extrafísico. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”,  

e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ês é forma-

dor de adjetivos e substantivos gentílicos e deriva do idioma Latim, ense. 

Sinonimologia: 01.  Paratelepatia final; telepatia extrafísica. 02.  Paraidioma cósmico.  

03.  Retórica muda. 04.  Diálogo transmental. 05.  Idioma consciencial. 06.  Idioma galáctico.  

07.  Idioma omniglota. 08.  Idioma telepático; idioma universalista. 09.  Língua cósmica; lingua-

gem angélica. 10.  Linguagem mental universal. 

Neologia. Os 3 vocábulos conscienciês, miniconscienciês e maxiconscienciês são neo-

logismos técnicos da Paracomunicologia. 

Antonimologia: 1.  Telepatia ordinária. 2.  Mímica. 3.  Idioma somático. 4.  Idioma 

Português. 5.  Idioma Espanhol. 6.  Idioma Inglês. 7.  Idioma Chinês. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Conscien-

ciês: metalinguagem mentalsomática. Conscienciês: paralíngua ágrafa. 

Unidade. O cosmopensene é a unidade de medida do conscienciês. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o auge da autopensenidade; o cosmopensene; a cosmopensenidade; o ho-

mopensene – linguagem ou telepatia dos amantes – é protótipo do conscienciês; o megapensene 

trivocabular como exercício do pré-conscienciês; a partir do conscienciês, o autopensene é a dis-

tância mais curta entre duas consciências; o pen dos pensenes; os maxipensenes. 

 

Fatologia: o megadiscernimento evolutivo; a comunicação integral; o paroxismo do en-

trelinhamento; o ápice do poliglotismo; a intelecção calidoscópica; a vivência da incorruptibilida-

de; as hipóteses de tentativa na Conscienciologia. 

 

Parafatologia: o conscienciês; o idioma não-simbólico; a linguagem telepática; o diálo-

go transmental; a linguagem nativa da dimensão mentalsomática; o idioma sem signos convencio-

nais; o paraconhecimento; a paracognição; o paraidioma cósmico; a intercomunicabilidade máxi-

ma; a cosmocomunicabilidade; a autodesenvoltura extrafísica; os paradiálogos transmentais; a in-

terlocução transcendente; a linguagem da dimensão mentalsomática; a difícil compreensão do 

conceito do conscienciês; a vivência além do tempo e do espaço; o Cosmos extrafísico; a para-

cognoscência; as comunexes; as Sociexes; os parafatos; as pararrealidades; o estado da autocons-

ciência contínua; o conscienciês como pararrealidade consciencial inevitável para todos no futuro; 

a escala do estado da autoconsciência contínua. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Tecnologia: a técnica da tentativa e acerto. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo da Consciex Livre (CL). 

Crescendologia: o crescendo babelismo-conscienciês. 

Holotecologia: a comunicoteca. 

Interdisciplinologia: a Paracomunicologia; a Serenologia; a Cosmoconscienciologia;  

a Extrafisicologia; a Sociexologia; a Mateologística; a Parafatuística; a Parafisiologia; a Paracere-

brologia; a Paralinguística; a Analogística; a Parafisiologia Assomática; a Mentalsomatologia;  

a Parepistemologia; a Parafenomenologa; a Orismologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: os componentes dos Colégios Invisíveis dos Serenões. 

 

Masculinologia: o cosmícola. 

 

Femininologia: a cosmícola. 

 

Hominologia: o Homo sapiens cosmoconscientialis; a consciex-evoluciólogo (Homo 

sapiens evolutiologus); a consciex-Serenão (Homo sapiens serenissimus); a Consciex Livre 

(Conscientia libera; CL). 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconscienciês = o da telepatia final; maxiconscienciês = o da cosmo-

consciencialidade permanente da Consciex Livre. 

 

Telepatia. Como teoria objetivando pesquisas, o conscienciês é a plasmagem, em forma 

de idioma universal da consciência, da mesma telepatia extrafísica, a entrada súbita de pensa-

mento ou ideia na consciência projetada. 

Diferença. Contudo, vale ressaltar a diferença: a telepatia usa, em certos casos, a arti-

culação de palavras, o conscienciês é tão somente a linguagem mental ou consciencial pura, sem 

nenhum apoio, muleta ou artifício fora da consciência. 

Pensamentos. Há 3 formas de linguagem humana básica: a linguagem falada, a lingua-

gem escrita e a mímica (expressão). A telepatia é forma de projeção consciencial, no caso, de 

pensamentos. 

 

Taxologia. Dentre as características relevantes do conscienciês destacam-se, pelo menos, 

estas 9, dispostas na ordem lógica: 

1. Autoconsciência. Ato pelo qual a consciência intrafísica projetada sabe perfeitamen-  

te a estrutura do pensamento de outra (extrafísica, intrafísica projetada) e vice-versa. 

2. Comunicologia. A transmissão instantânea, consciência a consciência, da ideia bási-

ca em bloco. 

3. Holomaturidade. A variação do percentual de compreensão conforme o distrito ex-

trafísico (ambientex; eventex). 

4. Mentalsomatologia. A transmissão pensamental feita diretamente do primeiro men-

talsoma-emissor para o outro mentalsoma-receptor, eliminando os erros de interpretação, as inter-

ferências heteroconscienciais e as estáticas psíquicas. 

5. Pensenologia. A relação existente do conscienciês com os morfopensenes. 

6. Parapsiquismo. O conscienciês atuando durante manifestações parapsíquicas. 

7. Evoluciologia. Obviamente, o conscienciês possibilita e torna o universalismo inevi-

tável, como base filosófica, na evolução natural da consciência, segundo os parafatos, a realidade 

eterna. 
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8. Monoglotismo. A pessoa monoglota e as dificuldades pessoais perante o entendi-

mento da hipótese do conscienciês. 

9. Poliglotismo. A pessoa poliglota e as facilidades pessoais perante o conscienciês. 

 

Ciência. A linguagem científica pode ser classificada em 4 categorias distintas, dispostas 

na ordem lógica: 

1. Natural. Exemplos: o idioma Inglês; o idioma Espanhol; o idioma Português. 

2. Artificial conceptual. Exemplo: a notação aritmética. 

3. Artificial não-conceptual. Exemplo: a notação musical. 

4. Paranatural. Exemplo: o conscienciês. 

 

Idiomas. Os idiomas humanos talvez sejam os últimos reflexos físicos dos quais a cons-

ciência se liberta definitivamente, na dimensão mentalsomática pura, até alcançar plenamente  

o domínio do conscienciês. Assim como existem a música, o sorriso e o beijo, o conscienciês  

é idioma universal. 

Materpensene. Isso ocorre em razão das matrizes ou imagens das ideias do idioma ou 

idiomas humanos, predominantes nas experiências arraigadas à memória integral do ego, ou seja:  

a base idiomática mental de cada consciência responsável pela formação do materpensene media-

no ou predominante no holopensene pessoal. 

 

Eliminações. O conscienciês é o avanço máximo da comunicação consciencial, pois pa-

trocina, no mínimo, 3 eliminações evolutivas primordiais, dispostas na ordem lógica: 

1. Vocábulos. Elimina a articulação das palavras (vocábulos). 

2. Símbolos. Elimina as próprias palavras (símbolos). 

3. Linguagem. Elimina a linguagem simbólica ou infantil empregada hoje, de modo 

muito racional, até mesmo dentro do universo da Ciência mais lógica, a Matemática, a Ciência 

dos símbolos, onde todo discurso pode ser sintetizado em imagem única, no caso, já universal  

e até mesmo atemporal. 

 

Intérpretes. O conscienciês deixa para trás todas as diversidades, ortografias, pronún-

cias e particularidades das línguas humanas, bem como a necessidade de intérpretes, dicionários  

e gramáticas para a consciência se comunicar. 

Holocarmologia. O conscienciês tem relação estreita com o poliglotismo. Já o poliglo-

tismo tem relação estreita e racional com os princípios da Holocarmologia. 

 

Profundidade. A tarefa pessoal da consciência intrafísica evidencia profundidade maior 

no tempo e no espaço, ou seja: apresenta-se mais multiexistencial e plurissecular, quando se as-

senta em algum serviço rotineiro com reflexos diretos multilinguais, atingindo raízes profundas, 

diferentes, no conjunto de experiências da consciência. 

Casuística. Por exemplo: quem ressoma no Brasil e atua tão somente com o idioma 

Português em todas as atividades, de modo geral está, provavelmente, rearrumando as próprias 

contas grupocármicas superficiais, apenas relativas ao período dos últimos 5 séculos e da derra-

deira meia dúzia de vidas humanas pessoais, a fase da vida predominantemente pós-indígena nas 

Américas. 

Holobiografologia. Para atingir os arquivos mais complexos do passado ainda mais pro-

fundo, a fase anterior ao 15º Século desta era comum, há de atingir a procedência transata quan-

do, de modo geral, terá tido contatos com conscins em outros países, idiomas e costumes diver-

sos, complicando sadiamente as relações internacionais e sofisticando a prospecção dos meandros 

da História Pessoal ou holobiografia, dentro da própria holomemória. 

Base. O conscienciês, fora do corpo humano, leva a consciência, no mentalsoma, a des-

cobrir, independentemente da escolaridade, a existência, atuante, do fenômeno da base idiomática 

mental. 
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Descoberta. A base idiomática mental encaminha a consciência à descoberta da im-

portância prática de, pelo menos, 8 idiomas vitais, não raro além do âmbito das universidades hu-

manas, aqui dispostos na ordem funcional: 

1. Sânscrito. O idioma Sânscrito, quanto ao entendimento inestimável da Teologia do 

Oriente. 

2. Hebraico. O idioma Hebraico em relação à Teologia também histórica e cultural-

mente preciosa do Ocidente. 

3. Grego. O idioma Grego como instrumento para a exumação dos Textos Clássicos do 

pensamento antigo. 

4. Latim. O idioma Latim também como instrumento para a exumação dos Textos An-

tigos. 

5. Chinês. O idioma Chinês como forma contemporânea de atuação das ideias políticas 

de aproximadamente ¼ da população terrestre. 

6. Russo. O idioma Russo também como forma atual de atuação das ideias políticas de 

alto percentual da população planetária. 

7. Francês. O idioma Francês, em decadência, contudo remanescente da expressão cul-

tural do Mundo Ocidental do Século XXI. 

8. Inglês. O idioma Inglês como o ressoador de ideias, nem sempre eficiente, chave das 

portas capazes de conduzir o estudioso aos acervos do pensamento moderno da atual civilização, 

ponte de acesso aos demais idiomas. 

 

Escolaridade. A tão falada escolaridade convencional moderna peca por insuficiência. 

No caso deste autor-coordenador, por exemplo, foram feitos estudos durante duas décadas (vin-

tênio) em escolas oficiais onde foram aprendidos os rudimentos de apenas 3 destes 8 idiomas lis-

tados. Outros estudos tiveram de ser feitos pelo autodidatismo, quase sempre em fontes de outras 

plagas. 

Prenúncio. Em futuro remoto, na Era Consciencial, serão utilizadas em todo o mundo 

apenas 4 ou 5 línguas – com a predominante – e todos os homens e mulheres serão poliglotas. Is-

so será, então, o período prenunciador do conscienciês em plena vida humana ou no estado da vi-

gília física ordinária com o fenômeno do irrompimento do psicossoma na intrafisicalidade em 

percentual expressivo de conscins. 

 

Conscientização. A conscientização da existência e das utilidades do conscienciês pre-

para a consciência para entender, buscar e alcançar gradualmente, afora outras, estas 4 condições: 

1. Universalismo. A concepção do universalismo. 

2. Cosmoconsciência. O fenômeno da cosmoconsciência. 

3. Cosmismo. O estado da consciência galáctica. 

4. Consciencialidade. O estado da autoconsciência contínua. 

 

Explicações. O conscienciês – como faculdade essencial de manifestação consciencial – 

pode explicar de maneira mais aproximada da realidade, afora outras, a razão de ser destas  

3 realidades, listadas na ordem alfabética: 

1. Intraconsciencialidade. Os ambientes extrafísicos, a multidimensionalidade ou os 

estados conscienciais. 

2. Holossomatologia. Os veículos de manifestação da consciência ou o holossoma. 

3. Parapercepciologia. As ondas parapsíquicas nas manifestações da Parapercepcio-

logia. 

 

Mnemossomatologia. Como hipótese de trabalho, pode-se supor ser a base idiomática 

mental da consciência intrafísica a causa fundamental geradora das distorções das reminiscências 

quanto às vivências extrafísicas, ou das rememorações, no período projetivo. 

Metabolismo. Neste caso, a base idiomática mental se choca frontalmente com o cons-

cienciês, por exemplo, e parece não existir traquejo, desenvoltura e nem tempo suficiente para  
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a consciência metabolizar ou assimilar as informações, acessadas ou captadas extrafisicamente, 

por parte dos hemisférios cerebrais, já no estado da vigília física ordinária. 

Rememorações. A repetição e o acúmulo de experiências projetivas tendem a aperfei-

çoar os processos rememorativos. 

Formalidade. Considerando o universo da Conformática, a forma e a natureza da abstra-

ção podem ser os primeiros recursos a serem aplicados para começarmos a abordar o conscien-

ciês. Quando será possível entendermos – para depois aplicar e dominar – o conscienciês, a para-

linguagem onde o simbolismo, a forma, a Geometria e o cálculo foram eliminados? Por exemplo, 

a Matemática, a Física e a própria Astronomia falham fragorosamente quanto ao conscienciês. 

Coerenciabilidade. Sob a ótica da Policarmologia, a hipótese do conscienciês sugere  

o processo de manutenção da coesão ou megacoerência das consciências dentro do nível da afini-

dade ou empatia máxima – o holopensene coletivo superevoluído – condição ainda desconhecida 

pelos pré-serenões neste Planeta, embasando a vivência da maxifraternidade em patamar inimagi-

nável de autodiscernimento (Autodiscernimentologia) e hiperacuidade (Holomaturologia). 

Inefabilidade. Pela Comunicologia, o conscienciês representa o processo, ainda muito obs-

curo ao entendimento humano, de captar a mensagem da comunicação interconsciencial intraduzível 

ou inefável além dos símbolos (Simbologia), formas (Morfologia), tempo (Cronêmica) e espaço (Pro-

xêmica), aos quais somos ainda escravizados, dentro da dimensão intrafísica (Intrafisicologia), oxigêni-

ca, subumana ou subcerebral na Terra. 

Mensurabilidade. No contexto da Conscienciometrologia, o conscienciês se inclui entre 

as teorias transcendentes da capacidade convencional, atual, de mensuração relativamente ao uni-

verso restringido no qual vivemos na condição de consciências humanas ou conscins. 

Incorruptibilidade. De acordo com a Cosmoeticologia, o conscienciês, quando instru-

mento utilizado fluentemente, é a comunicação interconsciencial embasada na estrutura evoluída 

da qual foram erradicados completamente as auto e heterocorrupções e os pecadilhos mentais (pa-

topensenes), dentro do universo da incorruptibilidade consciencial máxima. 

Retoricidade. Na Evoluciologia, o conscienciês, ou paraidioma cósmico, é a hipótese da 

retórica muda ou da eloquência do anonimato, a voz do silêncio das Consciexes Livres. 

Mentalsomaticidade. Conforme os princípios da Experimentologia, as experimentações 

extrafísicas apontam, na condição de parafato, o conscienciês como sendo tema básico nos estu-

dos dos evoluciólogos, ou orientadores dos grupos evolutivos, desafio de pesquisa mentalsomáti-

ca para todas as conscins. 

Materpensenidade. Tendo em vista a Pensenologia, o cosmopensene é o pensene espe-

cífico do conscienciês e do estado da cosmoconsciência, constituindo o materpensene da Cons-

ciex Livre. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o conscienciês, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abordagem  Extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

2.  Afisiologia:  Parafisiologia;  Homeostático. 

3.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

4.  Ciclo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

5.  Consciex  Livre:  Evoluciologia;  Homeostático. 

6.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

7.  Paracerebrologia:  Holossomatologia;  Homeostático. 
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A  HIPÓTESE  DE  TENTATIVA,  OU  TEORIA  AVANÇADA  DO 

CONSCIENCIÊS,  TRANSCENDE  A  CAPACIDADE  HUMANA 

VULGAR  DE  ENTENDIMENTO  DA  ESTRUTURA  DA  PARA- 
FISIOLOGIA  DO  PARACÉREBRO  E  DO  MENTALSOMA. 

 

Questionologia. Como reage você à ideia transcendente do conscienciês? A admissão da 

possibilidade do conscienciês exige a experiência pessoal do Curso Intermissivo pré-ressomático? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 78, 175, 266, 320, 342, 466, 

542, 647 e 1.030. 

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 87. 

3.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 
Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 20 e 188. 

4.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 123. 
5.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. re-

visada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 134, 
139, 283, 338, 342, 351, 363, 364, 382, 477, 542 a 544, 631, 648, 649 a 652, 658, 845, 942, 1.100, 1.101 e 1.142. 

6.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 224 p.; glos. 25 termos; 

alf.; 21 x 14 cm; br.; 6a Ed. revisada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 
2002; páginas 199 a 206. 

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 Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 124, 339, 360, 394, 484, 489, 519 e 623. 
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C O N S C I E N C I O C E N T R A G E M  
( P A R A P E R C U C I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscienciocentragem é a qualidade da consciência, conscin ou consciex,  

evolutivamente centrada, ou com o megafoco consciencial firmado, simultaneamente, na priorida-

de máxima quanto ao autodesenvolvimento (autopercuciência) e quanto ao heterodesenvolvimen-

to geral da Humanidade e da Para-Humanidade (parapercuciência interassistencial). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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. A palavra centragem procede 

também do idioma Latim, centrum, “centro; ponta do compasso colocada no centro do círculo 

que descreve; centro do círculo; nó ou nodosidade na madeira ou mármore”, e esta do idioma 

Grego, kéntron, “aguilhão; ponto da lança; ponto central da circunferência; centro”. O vocábulo 

centro surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Cosmoconscienciocentragem. 2.  Autocentramento maxifraterno.  

3.  Megaconcentração mental. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo centragem: 

centração; centrada; centrado; centrador; centrafricano; central; centralidade; centralismo; 

centralista; centralização; centralizada; centralizado; centralizador; centralizante; centralizar; 

centralizável; centrante; centrável; cêntrico; centrífuga; centríolo; centrípeto; centrismo; cen-

trista; conscienciocentragem; cosmoconscienciocentragem; paraconscienciocentragem (afora 

múltiplas expressões compostas, com hífens, a partir do termo centro). 

Neologia. As duas expressões compostas conscienciocentragem elementar e conscien-

ciocentragem evoluída são neologismos técnicos da Parapercucienciologia. 

Antonimologia: 1.  Descentramento consciencial. 2.  Autodesorientação. 3.  Dispersão 

consciencial. 

Estrangeirismologia: o paramicrochip; o striptease consciencial ante o Cosmos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à Autocogniciologia. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Cosmocons-

cienciocentragem: interatividade cosmossintética. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os megapensenes; a megapensenidade. 

 

Fatologia: a conscienciocentragem; a autopotencialização da hiperacuidade; o combate  

à truncagem intraconsciencial; a autocentragem consciencial cosmoética. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autovivência da 

ofiexialidade; a autovivência da cosmoconsciencialidade; o fenômeno da pangrafia; o fenômeno 

da cosmoconsciência; a autaplicação teática das energias imanentes; a interatividade mais íntima 

com os fluxos básicos da vida no Cosmos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 
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Enumerologia: a autopensenização racional; a autopensenização lógica; a autopenseni-

zação prioritária; a autopensenização cosmoética; a autopensenização retilinear; a autopenseniza-

ção cosmolínea; a autopensenização cosmoconsciencial. 

Binomiologia: o binômio Cerebrologia-Paracerebrologia; o binômio enciclopedismo- 

-pancognição. 

Trinomiologia: o trinômio parapesquisas-paratécnicas-parachados. 

Polinomiologia: o polinômio palestra-artigo-curso-livro. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin questionadora / conscin crédula. 

Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a decidofilia. 

Holotecologia: a consciencioteca; a evolucioteca; a conscienciometroteca; cosmovisio-

teca. 

Interdisciplinologia: a Parapercucienciologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimen-

tologia; a Intencionologia; a Holofilosofia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia; a Parapercep-

ciologia; a Paradireitologia; a Parapoliticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin superlúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interas-

sistencial; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comu-

nicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o con-

viviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o maxidissidente ideo-

lógico; 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 completista; a comu-

nicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a con-

vivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a es-

critora; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a maxidissidente 

ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora cons-

ciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de 

obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo sapiens inversor; o Homo 

sapiens parapsychicus; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

semiconsciex; o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscienciocentragem elementar = a condição do ofiexista, homem ou 

mulher, veterano; conscienciocentragem evoluída = a condição do evoluciólogo, homem ou mu-

lher, veterano. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a conscienciocentragem, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

02.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Autenciclopédia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Autorrealidade  intraconsciencial:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

05.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Conscienciofilia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Eutimia:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Linearidade  da  autopensenização:  Autopensenologia;  Homeostático. 

 

A  COSMOCONSCIENCIOCENTRAGEM  CONDUZ  A  CONS-
CIÊNCIA  A  VIVER  ENTENDENDO  MAIS  O  COSMOS  OU  

DINAMIZANDO,  AO  MÁXIMO,  O  TRABALHO  PESSOAL  DA  

INTERASSISTENCIALIDADE  EM  TODAS  AS  DIMENSÕES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já desfruta de vislumbres iniciais ou de extrapo-

lacionismos técnicos quanto à conscienciocentragem? Em vista dos fatos, quais frutos de trabalho 

você retribui à vida de todos? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6586 

C O N S C I E N C I O F I L I A  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscienciofilia é a técnica dos percentuais dimensionais ou a preocupa-

ção simultânea da conscin lúcida com as dimensões extrafísicas e o holossoma, por exemplo, 25%, 

mantendo, ao mesmo tempo, a preocupação prioritária com a vida na dimensão intrafísica e com 

o soma, por exemplo, 75%. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição filia 

deriva do idioma Grego, philos, “amigo, querido, queredor; agradável, que agrada”. Surgiu, na 

Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Técnica dos percentuais dimensionais. 2.  Prioridades conscienciais. 

Neologia. O vocábulo conscienciofilia e as duas expressões compostas conscienciofilia 

elementar e conscienciofilia evoluída são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Conscienciofobia. 2.  Prioridades materiais exclusivas. 3.  Biofilia. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a cosmovisão pessoal; o abertismo consciencial; a atenção dividida; o univer-

salismo; a reciclagem existencial (recéxis); a reciclagem intraconsciencial (recin); a inversão exis-

tencial (invéxis); a maxiproéxis pessoal (em grupo); as prioridades conscienciais; a escala evolu-

tiva das consciências; as faixas etárias humanas; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: o abertismo parapsíquico; a paraprocedência pessoal; a autoconscientiza-

ção multidimensional (AM); a sinalética energética e parapsíquica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Filiologia: a conscienciofilia. 

Holotecologia: a consciencioteca; a evolucioteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Prospectiva; a Dessomatologia; a Ho-

lomaturologia; a Parapercepciologia; a Proexologia; a Parafenomenologia; a Holobiografologia;  

a Prevenciologia; a Cosmovisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla evolutiva voluntária da Conscienciologia. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo; o conscienciômetra; o epicon lúcido. 

 

Femininologia: a consciencióloga; a conscienciômetra; a epicon lúcida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscienciofilia elementar = o perfil conscienciométrico da isca humana 

lúcida, homem ou mulher; conscienciofilia evoluída  = o perfil conscienciométrico do tenepessis-

ta veterano, homem ou mulher. 

 

Coexistência. De acordo com a Consciencioterapia, a conscienciofilia permite a coexis-

tência pacífica, dentro do microuniverso da conscin, de duas variáveis aparentemente antípodas 

na emocionalidade do homem e da mulher: a autestima (egocarma) e a maxifraternidade (poli-

carma). 

Hiperacuidade. Do ponto de vista da Cosmoeticologia, somente a conscienciofilia pode 

conduzir a consciência à hiperacuidade no emprego da incorruptibilidade lúcida. 

PL. Em função da Experimentologia, a conscienciofilia chancela a necessidade da proje-

tabilidade lúcida (PL), indispensável e insubstituível para todo ser humano, objetivando a obten-

ção da condição do epicentrismo consciencial vivido do epicon, homem ou mulher. 

Paraprocedência. Na análise da Extrafisicologia, a conscienciofilia se impõe como pa-

drão de conduta evolutiva mais inteligente, tendo por foco a manutenção dos liames indissolúveis 

da procedência extrafísica (extraphysical hometown) de toda conscin. 

Biofilia. No universo da Intrafisicologia, a conscienciofilia se contrapõe ou se entrosa 

com a biofilia: a preocupação prioritária com a vida na dimensão intrafísica e com o soma (fixa-

ção física). 

Cons. Pelos conceitos da Mnemossomatologia, a conscienciofilia faculta a possibilidade 

de melhores acessos da memória cerebral à holomemória com a recuperação dos cons magnos. 

Ideias. Sob a ótica da Parageneticologia, a conscienciofilia esclarece e enriquece a utili-

zação pragmática, no dia a dia, das ideias inatas. 

ICs. Consoante à Conscienciocentrologia, a conscienciofilia pode se revestir de caráter 

grupal intenso e indispensável dentro das instituições intrafísicas ou conscienciocêntricas, desti-

nadas às pesquisas da projetabilidade lúcida. 

Alternância. Pelos critérios da Projeciologia, a conscienciofilia conduz a conscin à vida 

alternante lúcida, simultaneamente nesta existência humana e nas dimensões extrafísicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes, com temas homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas 

especialidades, evidenciando relação estreita com a conscienciofilia, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia. 

2.  Atenção  dividida:  Mentalsomatologia. 

3.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia. 

4.  Interassistencialidade:  Assistenciologia. 

5.  Multidimensionalidade  consciencial:  Parapercepciologia. 

6.  Recin:  Recexologia. 

7.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia. 

 

A  CONSCIENCIOFILIA  OFERECE  O  ENSEJO  DE  AJUSTES 

PROFUNDOS  DA  VIDA  DA  CONSCIN,  NA  CONSECUÇÃO    

DA  PROGRAMAÇÃO  EXISTENCIAL  PLANIFICADA,  EM  DE-  
TALHES,  NO  CURSO  INTERMISSIVO  PRÉ-RESSOMÁTICO. 
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Questionologia. Você distribui os interesses pessoais entre esta vida humana e a vida 

consciencial multidimensional? Você inclui a paraprocedência no próprio dicionário cerebral? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto 

Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 49 e 64. 
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C O N S C I E N C I O G R A F I A  
( C O M U N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Conscienciografia é a Ciência aplicada ao estudo do ato de escrever so-

bre a Conscienciologia ou a descrição técnica de qualquer traço (trafor, trafar) ou característica do 

perfil da consciência ou os registros conscienciológicos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição grafia 

vem do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. 

Sinonimologia: 1.  Conscienciologia. 2.  Ciência da descrição da consciência. 3.  Estu-

do da redação conscienciológica. 4.  Linguagem erudita. 

Neologia. Os 3 vocábulos Conscienciografia, Miniconscienciografia e Maxiconsciencio-

grafia são neologismos técnicos da Comunicologia. 

Antonimologia: 1.  Projeciografia. 2.  Conscienciometrologia. 3.  Conscienciograma.  

4.  Pangrafia. 5.  Linguagem popular. 

Estrangeirismologia: o laptop; o desktop. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento comunicativo. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Consciencio-

grafia: megaverdades registráveis. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciologia; os grafopensenes mentaisso-

máticos; a autopensenização predominante no pen. 

 

Fatologia: os registros das autovivências; os registros conscienciográficos; os registros 

das vivências grupais; o artigo sobre Conscienciologia; o livro sobre Conscienciologia; as teses 

conscienciológicas; as obras escritas conscienciológicas; os multimeios em equipe, a 4 mãos ou 

paramãos; as pesquisas conscienciológicas publicadas; o holoperfil do ego; o paradigma cons-

cienciológico; os temas transcendentes, inéditos e momentosos; os conhecimentos científicos;  

a exposição; as fundamentações; a clareza; o discernimento; a acurácia; a filtragem; a exatidão;  

o juízo crítico; a logicidade; a cosmovisão; as frases curtas; os períodos longos; as sínteses; os ar-

quivos; os léxicos; os tratados; a biblioteca pessoal; a Holoteca; o memo pessoal; a autografia 

cutânea; as argumentações pessoais; o estilo pessoal; o dicionário cerebral analógico poliglótico; 

os estudos; as técnicas; as estratégias; os experimentos; os processamentos; as proposições; as 

coautorias; as obras conjuntas da dupla evolutiva; a abertura do banco de dados; a comunicação 

grupal; a Hermenêutica Conscienciológica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectual. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Enumerologia: a abordagem; a assimilação; a avaliação; a análise; o inquérito; a pesqui-

sa; a estimativa. 
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Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio enciclopedismo-pancogni-

ção; o binômio subjetividade-objetividade. 

Interaciologia: a interação Conscienciografia–autogescon mentalsomática. 

Trinomiologia: o trinômio retrofatos-fatos-parafatos; o trinômio parapesquisas-para-

técnicas-parachados; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias; o trinômio reciclagem-

reeducação-ressocialização. 

Polinomiologia: o polinômio palestra-artigo-curso-livro. 

Antagonismologia: o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento; o antagonis-

mo autores / atores; o antagonismo fato científico / ficção científica; o antagonismo conscin 

questionadora / conscin crédula; o antagonismo exatidão / erro; o antagonismo livro-medica-

mento / livro-veneno; o antagonismo especialismo / generalismo. 

Politicologia: a democracia direta. 

Filiologia: a citaciofilia; a gnosiofilia; a neofilia. 

Maniologia: a mania da dúvida. 

Mitologia: a queda dos mitos eletronóticos. 

Holotecologia: a comunicoteca; a lexicoteca; a mentalsomatoteca; a intelectoteca;  

a cognoteca; a metodoteca; a argumentoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciografia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Ar-

gumentologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Para-

prosopografia; a Linguística; a Filologia; a Estilologia; a Conformática; a Lexicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o conscienciógrafo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampa-

rador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

cador; o epicon lúcido; o escritor; o autor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o inte-

lectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessis-

ta; 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 agitador de ideias. 

 

Femininologia: a conscienciógrafa; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampara-

dora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a com-

passageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;  

a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;  

a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a autora; a evoluciente; a exemplarista; 

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora 

consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a toca-

dora de obra; a mulher de ação; a agitadora de ideias. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sa-

piens cognitor; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens perquisitor; 

o Homo sapiens argumentator. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Miniconscienciografia = o artigo autobiográfico envolvendo tema sobre  

a Conscienciologia; Maxiconscienciografia = o livro técnico sobre tema da Conscienciologia. 

 

Culturologia: a formação cultural pessoal. 

 

Paradigmologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, a Conscienciografia embasa as auto-

pesquisas aplicadas no emprego do paradigma conscienciológico, tendo a consciência por fulcro  

e megafoco do Cosmos. 

 

Cês. Como esclarece a Holomaturologia, não se deve esquecer, racionalmente, na teática 

da Conscienciografia, estes 10 cês decisivos, aqui dispostos na ordem funcional: 

01.  Cogniciologia. 

02.  Comunicologia. 

03.  Coloquiologia. 

04.  Criteriologia. 

05.  Coerenciologia. 

06.  Confrontologia. 

07.  Conteudologia. 

08.  Contradiciologia. 

09.  Cosmogramologia. 

10.  Criticologia. 

 

Evitaciologia. Sob o enfoque da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcio-

nal, 10 evitações racionais no desenvolvimento da Conscienciografia para o pesquisador, homem 

ou mulher: 

01.  Abulia  intelectual. 

02.  Covardia  intelectual. 

03.  Estafa  mental. 

04.  Falta  de  autoconfiança. 

05.  Acriticidade. 

06.  Autodesorganização. 

07.  Síndrome  da  dispersão  consciencial. 

08.  Ausência  de  autorreflexões. 

09.  Ausência  de  leituras. 

10.  Ausência  de  anotações. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Conscienciografia, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Citaciologia:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Edição  gratuita:  Comunicologia;  Homeostático. 

05.  Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

08.  Técnica  da  segunda  redação:  Conformática;  Neutro. 

09.  Verbete:  Comunicologia;  Neutro. 
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10.  Via  expressa  do  pensamento:  Comunicologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIENCIOGRAFIA  É  EXTREMAMENTE  RELEVANTE 

AOS  COMPONENTES  DA  COMUNIDADE  CONSCIENCIOLÓ-
GICA  COSMOÉTICA  INTERNACIONAL  POR  ASSEGURAR   

A  CONSECUÇÃO  DAS  MEGAGESCONS  DAS  MAXIPROÉXIS. 
 

Questionologia. Qual o papel exercido pela Conscienciografia na consecução da proéxis 

para você? Você já produziu alguma gestação consciencial a partir de bases comunicativas, escri-

tas, mentaissomáticas? 

 
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 78. 

2.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-
mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia 

(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; páginas 1 a 272. 

3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 42, 479, 768 e 774. 
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C O N S C I E N C I O G R A F I A    I N F A N T O J U V E N I L  
( C O N S C I E N C I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscienciografia infantojuvenil é a técnica de escrita tarística utilizada 

pela conscin lúcida, homem ou mulher, com a finalidade de despertar o interesse de crianças  

e adolescentes acerca do paradigma consciencial, por meio de linguagem e abordagens adequadas 

às faixas etárias em questão. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. A palavra consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição grafia 

advém do idioma Grego, grápho, “escrever; inscrever”. O vocábulo infantil procede do idioma 

Latim Tardio, infantilis, “de criança; infantil”. Apareceu no Século XVII. O termo juvenil vem do 

idioma Latim, juvenilis, “de ou relativo a jovem”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Escrita conscienciológica infantojuvenil. 2.  Escrita esclarecedora 

infantojuvenil. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscienciografia infantojuvenil, conscienciogra-

fia infantojuvenil inicial e conscienciografia infantojuvenil avançada são neologismos técnicos 

da Conscienciografologia. 

Antonimologia: 1.  Escrita de conto de fada infantojuvenil. 2.  Escrita de romance 

infantojuvenil. 

Estrangeirismologia: a tradução do Zeitgeist ao recém-ressomado; o ghostwriter cos-

moético; o homeschooling precursor do ensino regular conscienciológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Grafopensenologia Esclarecedora. 

Citaciologia: – A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida 

(Sêneca, 4 a.e.c.–65). 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, pertinentes ao tema: 

1.  “Crianças. Defendamos as crianças”. 

2.  “Infância. A infância, depois do período fetal, é a pior fase da vida intrafísica devido 

às limitações somáticas, notadamente mentaissomáticas”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita tarística; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os retropensenes; a retropensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os 

lateropensenes; a lateropensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os grafopense-

nes; a grafopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a conscienciografia infantojuvenil; a linguagem do paradigma consciencial 

tornada acessível, sem comprometer o conteúdo, ao público teenager; a comunicação efetiva, im-

parcial e focada nas soluções considerando o público infantojuvenil; o gibi conscienciológico;  

a tradução da realidade multidimensional; as interjeições explicativas das emoções básicas acessí-

veis às crianças; a diferença entre a realidade e a fantasia esclarecida no texto conscienciológico 

para qualquer faixa etária; a desconstrução da religiosidade desde a infância a partir dos esclareci-

mentos sobre o medo; a experiência individual registrada esclarecendo o grupo; a neuroplasticida-

de evitando a robotização intrafísica; a manutenção na adolescência dos aportes recebidos; o fim 

do porão consciencial otimizado pelo esclarecimento conscienciológico; a antecipação da recupe-

ração de cons a partir da conscienciografia infantojuvenil; a educação despertológica; a escrita 
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preparadora da civilidade interconsciencial; a nova perspectiva das Ciências Biológicas, inserindo 

a ortoconvivência universal; a ampliação do conteúdo das Ciências Humanas, Sociais e Culturais 

capacitando os cidadãos ao Estado Mundial Cosmoético; a abertura da Enciclopédia da Conscien-

ciologia às crianças e jovens intermissivistas; o primeiro esclarecimento sobre a multidimensiona-

lidade aos leitores infanto-juvenis; a programação existencial continuada sem desvios; a escrita 

gesconológica auxiliando a pronta retomada das tarefas interassistenciais iniciadas em retrovidas; 

o manual de acolhimento interconsciencial cosmoético aos recém-ressomados. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as inspirações ex-

trafísicas na escrita direcionada ao público infantojuvenil; o estímulo cerebral acessando o para-

cérebro por meio da tares; as descrições dos amigos extrafísicos; as parapercepções na importân-

cia de aprofundar determinado tema; a explicação das energias conscienciais e imanentes desde  

a infância; a desdramatização dos fenômenos parapsíquicos; as parassincronicidades auxiliando 

na educação das consciências-aprendizes; a alfabetização parapsíquica; as lembranças do Curso 

Intermissivo (CI) em cotejo com o aprendizado escolar; a pesquisa da retrovida crítica evitando as 

automimeses dispensáveis; a assunção dos retrotrafores desde a infância. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo curiosidade-esclarecimento; o sinergismo assistência 

pelo esclarecimento–recuperação de cons; o sinergismo autocognição–vivências pessoais; o si-

nergismo autopesquisa–inspiração extrafísica. 

Principiologia: o princípio de não maquiar os fenômenos multidimensionais inclusive 

para as crianças; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da incorruptibilidade 

aprendido desde tenra idade; o princípio da retribuição; o princípio da inseparabilidade grupo-

cármica; o princípio grupal de juntos se ir mais longe. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do conscienciógrafo infantojuve-

nil; o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: as teorias antidogmáticas na educação escolar; a teoria das verdades rela-

tivas de ponta; as teorias debatidas no Curso Intermissivo. 

Tecnologia: a técnica da exteriorização das energias conscienciais à criança desadapta-

da; a técnica do emprego sadio do corpo humano desde a infância; a técnica do rapport inter-

consciencial; a técnica da imobilidade física vígil (IFV) para tranquilização do soma adolescente; 

a técnica da inversão existencial; a técnica da expansão da consciência projetada. 

Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Conscienciologia para 

a Infância (EVOLUCIN); o voluntariado do Curso para Formação de Professores de Conscien-

ciologia na Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REA-

PRENDENTIA); o significado do vínculo consciencial temporâneo pelo voluntariado na Associa-

ção Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); o voluntariado na Associação Inter-

nacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); o voluntariado na 

União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); o voluntariado da Associ-

ação Internacional Editares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Pesquisado-

res da Conscienciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Desperto-

logia. 

Efeitologia: o efeito do acolhimento aos intermissivistas; o efeito das crenças familiares 

inibidoras das crianças parapsíquicas; o efeito da recepção esclarecedora das conscins recém- 

-ressomadas do extrafísico; o efeito irrestrito da escrita conscienciológica; o efeito das reflexões 

desde a tenra idade; os efeitos da rememoração do CI. 

Neossinapsologia: as neossinapses cerebrais oriundas de neoaprendizados paradigmá-

ticos. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6595 

Ciclologia: o ciclo vida intermissiva–vida intrafísica; o ciclo amparando-amparador. 

Enumerologia: a anotação pessoal voltada ao público infantojuvenil; o registro sistema-

tizado objetivando o público infantojuvenil; o artigo conscienciológico publicado na revista para 

público infantojuvenil; o livro tarístico voltado ao público infantojuvenil; a docência consci-

enciológica com ênfase no público infantojuvenil; o tratado conscienciológico acessível ao públi-

co infantojuvenil; a inserção do público infantojuvenil na Enciclopédia da Conscienciologia. 

Binomiologia: o binômio filho idealizado–criança real; o binômio admiração-discor-

dância; o binômio autestima saudável–autossuficiência emocional; o binômio assistido-assis-

tente. 

Interaciologia: a interação pais-filhos; a interação superação-resiliência; a interação 

aprendiz-educador; a interação adultos-crianças; a interação leitor-escritor; a interação famili-

ar; a interação grupal. 

Crescendologia: o crescendo letra-palavra-frase-parágrafo-capítulo-seção-livro-trata-

do-enciclopédia; o crescendo criança-esclarecida–adulto-completista; o crescendo recin-gescon; 

o crescendo alfabetização convencional–alfabetização multidimensional; o crescendo mensagem 

escrita–mensagem telepática. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio conci-

liação-reconciliação-intercooperação; o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade- 

-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio intraconsciencialidade-extraconsciencialidade-in-

terconsciencialidade. 

Polinomiologia: o polinômio artigo-verbete-livro-megagescon; o polinômio etário in-

fância-adolescência-adultidade-maturidade. 

Antagonismologia: o antagonismo abandono / acolhimento; o antagonismo interprisão 

grupocármica / reconciliação evolutiva; o antagonismo criança apedeuta / criança autodidata. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscienciografia infantojuvenil poder incentivar  

a nulificação da infância. 

Politicologia: a conscienciocracia; a pesquisocracia; a lucidocracia; a assistenciocracia; 

a grafocracia; a autocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço na retribuição ao futuro planetário. 

Filiologia: a maternofilia; a gesconofilia; a pedagogofilia; a adaptaciofilia. 

Fobiologia: a espectrofobia; a projeciofobia; a neofobia; a reeducaciofobia; o fim da ta-

natofobia. 

Sindromologia: a síndrome do oráculo; as superproteções presentes na síndrome da ec-

topia afetiva (SEA); a síndrome da subestimação autoparapsíquica bloqueando a criança para  

a multidimensionalidade; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do infantilismo. 

Maniologia: a mania de desacreditar os relatos das crianças; a mania de desperdiçar 

aportes; a mania das respostas evasivas aos questionamentos na fase das perguntas; a mania de 

tratar o filho tal qual foi tratado pelos pais; a mania de não falar sobre os medos; a mania religiosa 

de infantilizar a Humanidade. 

Mitologia: o mito de a criança não ter capacidade de entender fatos e parafatos; o mito 

dos fenômenos parapsíquicos serem indizíveis; o mito de o esclarecimento real ser impossível  

à criança. 

Holotecologia: a infantoteca; a invexoteca; a grupocarmoteca; a grafoteca; a proexote-

ca; a evolucioteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Psicologia; a Parapedagogiologia;  

a Parafenomenologia; a Intercomunicologia; a Enciclopediologia; a Profilaxiologia; a Evoluciolo-

gia; a Autodesassediologia; a Autodespertologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a criança; o ser desperto; o ser 

interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o adolescente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador 

intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassa-

geiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consci-

encioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólo-

go; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertu-

liano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cidadão. 

 

Femininologia: a adolescente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora 

intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consci-

encioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexólo-

ga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teleter-

tuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação, a cidadã. 

 

Hominologia: o Homo sapiens infans; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens affec-

tuosus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens intellectualis;  

o Homo sapiens creativus; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscienciografia infantojuvenil inicial = a escrita tarística acessível  

a crianças e púberes desenvolvida e incentivada no âmbito familiar; conscienciografia infantoju-

venil avançada = a escrita tarística acessível a crianças e púberes aplicada no âmbito escolar  

e nos ambientes parapedagógicos. 

 

Culturologia: a cultura da inclusão; a cultura da inversão existencial; a cultura da 

conscienciografia no ensino conscienciológico; a cultura do autodidatismo; a cultura enciclopé-

dica. 

 

Reeducaciologia. Sob o ponto de vista da Reeducaciologia, a conscienciografia infanto- 

-juvenil propõe tornar o paradigma consciencial acessível às crianças e adolescentes, notadamente 

por meio do enfoque tarístico, por exemplo, das 9 áreas do conhecimento, entre convencionais  

e conscienciológicas, listadas em ordem alfabética: 

1.  Arte. A compreensão do papel da arte evitando as automimeses. 

2.  Ciências. A ampliação da Ciência, saindo do enfoque eletronótico. 

3.  Cultura. A valorização da cultura e intelectualidade evitando os cacoetes do mundi-

nho pessoal. 

4.  Ecologia. A educação ambiental incluindo o direito dos pré-humanos. 

5.  Economia. As abordagens à Economia a partir do pé-de-meia proexogênico. 

6.  Energossomatologia. A cultura do EV e das energias desde a infância. 

7.  Grupocarmologia. O entendimento da importância da família. 

8.  Ressomatologia. A compreensão do processo ressomático da consciência. 

9.  Sociologia. A Sociedade Humana analisada a partir das neoteorias consciencioló-

gicas. 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscienciografia infantojuvenil, indicados para a ex-
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pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Adaptaciofilia:  Adaptaciologia;  Homeostático. 

02.  Adolescência  irrefletida:  Automimeticologia;  Nosográfico. 

03.  Alfabetização  autoparapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

04.  Amigo  invisível:  Paraconviviologia;  Neutro. 

05.  Conteúdo  parapedagógico:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

06.  Editares:  Conscienciocentrologia;  Neutro. 

07.  Educação  despertológica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

08.  Esbregue  intermissivo:  Impactoterapeuticologia;  Homeostático. 

09.  Maternidade  amaurótica:  Antimaternologia;  Nosográfico. 

10.  Nulificação  da  infância:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

12.  Precocidade  desperdiçada:  Perdologia;  Nosográfico. 

13.  Priorização  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Público-leitor  intermissivista:  Conscienciografologia;  Neutro. 

15.  Vazio  existencial:  Proexologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIENCIOGRAFIA,  DIRECIONADA  AOS  INTERMIS-
SIVISTAS  NAS  FAIXAS  ETÁRIAS  DA  INFÂNCIA  E  JUVEN-
TUDE,  É  ESTRATÉGIA  EVOLUTIVA  INTELIGENTE  NA  MU-
DANÇA  DO  PLANETA-HOSPITAL  EM  PLANETA-ESCOLA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já exercita a conscienciografia infantojuvenil? 

Quais os efeitos tarísticos passíveis de serem obtidos com a utilização de tal técnica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Basílio, Ione; Ribeiro, Luciana; & Melo, Nivea; Boa noite, Universo; apres. 8;  62 p.; 11 caps.; 2 abrevs.;  

2 E-mails; 18 ilus.; 1 sigla; 2 websites; alf.; 20,5 x 20,5 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciolo-
gia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 13 a 23, 38, 45, 54 e 55. 

2.  Niemeyer, Aline; O Jardim de Alice; 64 p.; 2 seções; 3 caps.; 3 abrevs.; 1 E-mail; 53 ilus.; 1 sigla; 2 websi-

tes; epíl.; posf.; 2 refs.; 16 x 25 cm; br.;  Epígrafe; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 8 a 17, 35 a 39, 43 e 55 e 59. 
3.  Pereira, Jayme; Bárbarah Vai à Estrela; folheto; 40 p.; 2 citações; 1 E-mail; 1 enu.; 4 fotos; 9 ilus.; 1 web-

site; 8 refs.; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 9 a 14, 16, e 33 a 37. 

4.  Rodrigues, Miriam; Educação Emocional Positiva; revisora Lívia Algayer Freitag; 158 p.; 7 seções; 30 
caps.; 48 citações; 2 diagramas; 43 enus.; 3 estatísticas; 17 filmes; 3 fluxogramas; 13 ilus.; 8 siglas; 35 tabs.; 11 testes;  

4 websites; 59 refs.; 18 webgrafias; 23 x 16 cm; br.; 2a Ed.; Sinopsys; Novo Hamburgo, RS; 2015; páginas 13, 81, 82, 86, 

92, 98, 101, 103 e 105. 
5.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

455, 621 e 860. 
6.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 

Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 
enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; pá-

ginas 428, 538, 539, 629 e 810. 
6.  Zolet, Lílian; Parapsiquismo na Infância: Perguntas e Respostas; pref. Moacir Gonçalves; revisora Cathia 

Caporali; 256 p.; 4 partes; 104 caps.; 22 E-mails; 51 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 104 perguntas e 104 respostas; 1 tab.; 

20 websites; glos. 172 termos; 23 filmes; 83 refs.; 4 webgrafias; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Edi-
tares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 23, 26, 42, 78, 92, 94 e 95. 

 

E. A. L. 
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C O N S C I E N C I O G R A F I A    L I B E R T A D O R A  
( C O N S C I E N C I O G R A F O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscienciografia libertadora é a escrita conscienciológica de artigos, 

verbetes, livros ou tratados, fundamentada no paradigma consciencial tarístico, capaz de promo-

ver a desamarração de interprisões grupocármicas e recompor conexões interpessoais a partir da 

interassistencialidade. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição grafia 

vem do idioma Grego, graphé, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. A palavra li-

berdade procede do mesmo idioma Latim, libertas, “liberdade; condição da pessoa livre”. Apare-

ceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Conscienciografia emancipadora. 2.  Grafopensenidade libertadora. 

3.  Escrita conscienciológica evolutiva. 4.  Grafotares reconciliadora. 5.  Escrita tarística destrava-

dora. 6.  Redação conscienciológica recompositora. 7.  Conscienciografia reparadora. 8.  Grafo-

pensenidade alforriadora. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscienciografia libertadora, conscienciografia 

libertadora inicial e conscienciografia libertadora avançada são neologismos técnicos da Cons-

cienciografologia. 

Antonimologia: 1.  Escrita escravizadora. 2.  Grafopensenidade antievolutiva. 3.  Escrita 

interprisioneira. 4.  Grafopensenidade estagnadora. 5.  Escrita assediadora. 6.  Grafopensenidade 

indutora patológica. 7.  Escrita inculcadora. 8.  Grafopensenidade doutrinadora. 

Estrangeirismologia: o breakthrough evolutivo decorrente da conscienciografia liberta-

dora. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Liberologia Autoral. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Libertemo- 

-nos cerebralmente escrevendo. Os livros libertam. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Escrever. O processo linguístico demarca a estrutura dorsal ou a raiz da pessoa.  

O melhor é escrever para esclarecer, não interessando se irão entender. Só de colocar ideias es-

clarecedoras circulando, você contribui para melhorar o holopensene, inclusive com a atração  

e a vinda dos paravisitantes das Comunexes Evoluídas interessadas em suas tarefas libertárias”. 

2.  “Escrita. Há conscins intermissivistas inibidas, de modo patológico, e com dificul-

dades para desenvolver a escrita dos seus livros, porque escreveram e publicaram tolices em re-

trovidas e, agora, carecem justamente de deixar os registros dos estudos dos seus transviamentos, 

a fim de evitar que outras consciências cometam as mesmas ilicitudes que cometeram. Tais fatos 

explicam a nossa insistência contra a pasmaceira intelectual dos autorandos nos Círculos Men-

taissomáticos semanais”. 

3.  “Libertação. Ao redigir a sua obra-prima, objetivando o autorrevezamento multi-

existencial, procure se libertar da Mesologia, do Zeitgeist e dos modismos da contemporaneidade, 

com vistas aos pósteros”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciografologia; o holopensene pessoal 

da escrita libertária; o holopensene pessoal da autonomia intelectual; os grafopensenes; a grafo-

pensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os 
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neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os tecnopensenes; a tec-

nopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopense-

nidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a exposi-

ção gráfica da autopensenização; a desrepressão grafopensênica; a conquista da autopensenização 

liberta; o enciclopedismo tarístico possibilitando rupturas pensênicas definitivas com companhias 

retrógradas e neófobas; a qualidade da intenção determinando o patamar dos acertos grafopensê-

nicos da conscin; os ortografopensenes promovendo acertos grupocármicos; o saldo da grafopen-

senidade da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 

 

Fatologia: a conscienciografia libertadora; a autopredisposição para a materialização 

de verpons desassediadoras e libertadoras das consciências; a escrita sobre temas avançados favo-

recendo a recuperação de megacons; o alcance ignorado das ideias veiculadas a partir das publi-

cações pessoais; a gescon publicada expandindo o círculo dos contatos interconscienciais, sadios 

e libertários; a alavancagem da proéxis após a publicação do primeiro livro pessoal consciencioló-

gico; a recomposição grupocármica decorrente da publicação de livro tarístico; a interassistencia-

lidade inerente à escrita tarística favorecendo a recomposição do autor com os credores do passa-

do; as autorretratações ideativas de retrobibliografias equivocadas, inconscientes ou não, promo-

vendo acertos evolutivos; a conscienciografia encurtando o caminho para a policarmalidade; o au-

tenfrentamento dos desassédios intrínsecos ao labor intelectual; a esteticidade redacional consci-

enciológica visando a amplificação da lucidez consciencial; a verbetografia enquanto estratégia 

evolutiva de autodesinibição comunicativa autoral; o autodesassédio evolutivo decorrente da de-

fesa de verbete no Tertuliarium; o enciclopedismo tarístico desenvolvendo a liderança interassis-

tencial ao aglutinar leitores e assistidos a partir do exercício da Pré-Intermissiologia; o livro escla-

recedor gerador de leitoras e leitores neofílicos; o livro enquanto itinerante natural, comunicador 

das ideias do autor; o fato de o livro, enquanto ferramenta interassistencial sem fronteiras, ser ca-

paz de atingir ambientes, locais, regiões e consciências inalcançáveis pelas palavras faladas ou 

verbalizadas; as publicações conscienciológicas enquanto agentes retrocognitivos capazes de rea-

vivar a holomemória dos intermissivistas; a Enciclopédia da Conscienciologia enquanto projeto 

coletivo libertário; as revoluções cosmoéticas, sem estardalhaços, da não-violência promovidas 

pelos esclarecimentos evolutivos; o registro do teto máximo de lucidez existencial, tendo em vista 

a Autorrevezamentologia e a Interassistenciologia Multiexistencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autodesassediali-

dade intelectual ascendente; as evocações temáticas favorecendo a interassistência interdimensio-

nal; as retratações esclarecedoras multidimensionais autorais; a assistência aos retrocompanheiros 

ideológicos por meio das autogescons; o autorado vincando o neoposicionamento da conscin pe-

rante o grupo evolutivo, ocorrendo a mudança de companhias extrafísicas seculares; a função de 

epicentro de interassistência multidimensional do escritor conscienciólogo; a contribuição da ges-

con libertária nos trabalhos da reurbex; a antevisão do autorrevezamento seriexológico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mentalsomaticidade–conscienciografia libertadora; o si-

nergismo autexposição-heterocrítica; o sinergismo habilidade redacional–interassistencialidade; 

o sinergismo escrita–responsabilidade evolutiva; o sinergismo evolutivo acabativa da gescon– 

–acabativa da recin; o sinergismo autorado conscienciológico–evolução consciencial. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de o menos 

doente ajudar o mais doente; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da retribuição do 

conhecimento recebido; o princípio da autodesassedialidade; o princípio evolutivo do autexem-

plarismo tarístico; os princípios cosmoéticos norteando a grafocomunicabilidade interassisten-

cial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o conteúdo interassis-

tencial das próprias obras. 
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Teoriologia: a autorresponsabilidade interconsciencial despertada no entendimento da 

teoria das interprisões grupocármicas; a teoria e prática da interassistência autoral. 

Tecnologia: as técnicas de autodesassédio autoral; a técnica da gescon autodesassedia-

dora; a técnica da conscin cobaia; as técnicas conscienciográficas fundamentadas na Interassis-

tenciologia; a técnica do autorrevezamento multiexistencial. 

Voluntariologia: o autorado voluntário da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o labora-

tório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; 

o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Au-

tevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autores da Conscienciologia; o Colégio Invisível 

da Comunicologia; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciolo-

gia; o Colégio Invisível da Holocarmologia. 

Efeitologia: o efeito halo da teática interassistencial grafopensênica; os efeitos libertá-

rios da grafopensenidade sadia; os efeitos da escrita conscienciológica na recomposição grupo-

cármica; os efeitos da conscienciografia interassistencial na alavancagem da proéxis; os efeitos 

decisivos da intencionalidade do autor na qualidade da obra; o futuro efeito autorrevezamental 

da megagescon publicada. 

Neossinapsologia: as neoparassinapses adquiridas no Curso Intermissivo (CI) predis-

pondo o autor à escrita interassistencial e cosmoética. 

Ciclologia: o ciclo do curso grupocármico interprisão-autovitimização-recomposição- 

-libertação-policarmalidade; o ciclo produção tarística–troca de companhias extrafísicas; o ci-

clo escritor conscienciólogo hoje–amparador de função amanhã; o avanço qualitativo no ciclo 

multiexistencial pessoal (CMP) da atividade. 

Enumerologia: o autodesassédio autoral; a recuperação de megacons; a autoconfiança 

intelectual; a ampliação da maturidade consciencial; o neoposicionamento ideativo existencial;  

a conexão com a amparabilidade pessoal; a catálise interassistencial. 

Binomiologia: o binômio recin-grafotares; o binômio autodesassédio mentalsomático– 

–heterodesassédio; o binômio libertação pessoal–libertação grupal; o binômio autorrevezamen-

to–futuros leitores; o binômio sementeira intrafísica–colheita intermissiva. 

Interaciologia: a interação autodesassedialidade-heterodesassedialidade; a interação 

autocrítica-heterocrítica; a interação conscin autora–consciexes assistidas; a interação autor- 

-leitor; a interação pensenidade libertadora–conscienciografia libertadora; a interação amadu-

recimento pessoal–autorresponsabilidade grupal; a interação tenepes-gescons. 

Crescendologia: o crescendo informação arquivada–informação partilhada; o crescen-

do autodidatismo libertário–conscienciografia libertária; o crescendo egocarma-grupocarma- 

-policarma. 

Trinomiologia: o trinômio tarefa mentalsomática–antiemocionalismo–autodesassédio; 

o trinômio descrença-experimentação-vivenciografia; o trinômio dicionários cerebrais–articula-

ção mental–experienciografia. 

Polinomiologia: o polinômio escritor conscienciólogo–amparador de função–livro pu-

blicado–público-assistido; o polinômio artigo-verbete-livro-megagescon. 

Antagonismologia: o antagonismo conexão com amparo / ligação com a Baratrosfera; 

o antagonismo produtividade evolutiva / autassedialidade; o antagonismo autenfrentamento 

intelectivo / postergação evolutiva; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; 

o antagonismo partilha do saber / sonegação do saber. 

Paradoxologia: o paradoxo de, quanto mais liberdade a consciência possui, mais acata 

as deliberações do maximecanismo interassistencial; o paradoxo de a forma, palavras escritas 

ou constructos grafados (extraconsciencialidade) conseguirem consolidar e burilar o conteúdo da 

introspecção da conscin (intraconsciencialidade); o paradoxo de o escritor conscienciólogo po-

der ser o maior assistido com os próprios livros publicados; o paradoxo da escrita para si com 

teor tarístico universal; o paradoxo de a megagescon policármica ter cunho autobiográfico. 
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Politicologia: a lucidocracia; a verponocracia; a meritocracia; a assistenciocracia; a de-

mocracia interassistencial oferecendo vagas ilimitadas para a ascensão na escala evolutiva das 

consciências. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo aplicada à interassistencialidade conscien-

ciográfica; as paraleis evolutivas chancelando a conscienciografia na Era da Reurbex; a lei da in-

separabilidade grupocármica; a lei de ação e reação aplicada à Conscienciografologia. 

Filiologia: a conscienciografofilia; a verbetografofilia; a enciclopediofilia; a bibliofilia;  

a assistenciofilia; a comunicofilia; a neofilia; a proexofilia; a terapeuticofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a eliminação da grafofobia; a ultrapassagem da verbetografofobia; a supera-

ção da heterocriticofobia; a supressão da fobia à autexposição. 

Sindromologia: a síndrome da subestimação manifesta pela conscin intelectualmente 

capaz, mas pusilânime em relação ao autorado tarístico; o corte das síndromes autodepreciativas; 

a superação da síndrome da inércia grafopensênica; a ultrapassagem da síndrome do primeiro li-

vro; a supressão da síndrome do segundo livro; a evitação da síndrome do egão. 

Maniologia: a fracassomania inibindo as gescons pessoais. 

Mitologia: a autossuperação dos mitos quanto à intelectualidade pessoal. 

Holotecologia: a grafopensenoteca; a intelectoteca; a mentalsomateca; a experimentote-

ca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Comunicologia; a Grafopensenologia; 

a Holocarmologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Parapedagogia; a Teaticologia;  

a Autopesquisologia; a Proexologia; a Retribuiciologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista conscien-

cial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;  

o comunicólogo; o conscienciólogo; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;  

o exemplarista; o intelectual; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscien-

cial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;  

a comunicóloga; a consciencióloga; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;  

a exemplarista; a intelectual; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens graphopensenicus; o Homo sapiens auctor; o Homo sa-

piens reurbanisatus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens proexologus; o Homo 

sapiens liberator; o Homo sapiens libertus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscienciografia libertadora inicial = a desencadeada pela escrita e pu-

blicação do primeiro artigo pessoal fundamentado no paradigma consciencial tarístico; conscien-

ciografia libertadora avançada = a desencadeada pela escrita e publicação da automegagescon 

fundamentada no paradigma consciencial tarístico. 

 

Culturologia: a cultura do autenfrentamento evolutivo; a cultura do autorado interas-

sistencial; a cultura da Conscienciografologia Lúcida. 
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Autoconsciência. Sob a ótica da Conscienciografologia, eis, em ordem alfabética, 9 ele-

mentos norteadores da conscienciografia libertadora: 

1.  Dever. A autoconsciência do próprio dever intelectual tarístico. 

2.  Distribuição. A autoconsciência da responsabilidade da distribuição assistencial da 

autobagagem cognitiva. 

3.  Enriquecimento. A autoconsciência de quanto maior o universo da autocognição, 

maior a obrigação pessoal de enriquecer o saber geral. 

4.  Fixação. A autoconsciência da responsabilidade de fixar os grafopensenes da Consci-

enciologia na dimensão intrafísica. 

5.  Inspiração. A autoconsciência de as inspirações extrafísicas surgirem para a conscin 

capaz de expandi-las e compartilhá-las. 

6.  Intransferência. A autoconsciência do compromisso autoral intransferível de expli-

citação das ideias pessoais. 

7.  Responsabilidade. A autoconsciência da autorresponsabilidade pelas repercussões 

multiexistenciais dos escritos pessoais nos leitores de hoje e de amanhã. 

8.  Retratação. A autoconsciência da necessidade de autorretratação por meio das pró-

prias publicações. 

9.  Valor. A autoconsciência do valor das palavras grafadas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscienciografia libertadora, indicados para a expan-

são das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interes-

sados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Colheita  intermissiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Conscienciografologista:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

04.  Enciclopedismo  reurbanológico:  Pararreurbanologia;  Homeostático. 

05.  Escrita  conscienciológica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Escrita  reciclogênica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Escritor  conscienciólogo:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

08.  Liberdade  interior:  Autocogniciologia;  Neutro. 

09.  Liberologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Neopatamar  libertário:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

11.  Ortografopensenidade:  Grafopensenologia;  Homeostático. 

12.  Pensenidade  libertadora:  Evoluciologia;  Homeostático. 

13.  Recexologia  Conscienciográfica:  Conscienciografologia;  Homeostático. 

14.  Sinergismo  verbetorado–autorado  conscienciológico:  Conscienciografologia;  Ho-

meostático. 

15.  Verbetografia  ortopensenogênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIENCIOGRAFIA  LIBERTADORA,  PAUTADA  PELA  

TEÁTICA  DAS  AUTORRECICLAGENS  E  INTERASSISTÊNCIA  

TARÍSTICA  AOS  LEITORES,  DESENVOLVE  A  FUTURA  

CONDIÇÃO  DE  CONSCIEX  AMPARADORA  DE  FUNÇÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a técnica da conscienciografia libertado-

ra a favor de todas as consciências? Quais os resultados alcançados até o momento? 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6603 

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; Shu-

angbao Wang; Zhijun Cong; Hongwei Wang; Xiong Xiao; Zuohui Tang; Wei Chen; & Tianlu Chen. Produção: Lise Fa-
yolle. 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 seus pais serem médi-

cos e dentistas, considerados burgueses reacionários. Luo e Ma são presos e encaminhados a um "campo de reeducação", 

em uma vila isolada no Tibet. Todos os livros de Luo são queimados, mas Ma consegue manter seu violino ao alegar que 
Mozart compunha 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 preci-
oso 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. 

2.  Escritores da Liberdade. Título Original: Freedom Writers. País: Alemanha; & EUA. Data: 2007. Dura-

ção: 123 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Portu-

guês (em DVD). Direção: Richard LaGravenese. Elenco: Hilary Swank; Patrick Dempsey; Scott Glenn; Imelda Staunton; 

& April L. Hernandez. Produção: Danny DeVito; Michael Shamberg; Stacey Sher; & Hilary Swank (produtora executi-
va). Desenho de Produção: Laurence Bennett. Direção de Arte: Peter Borck. Roteiro: Richard LaGravenese, baseado 

no livro The Freedom Writers Diary: How a Teacher and 150 Teens Used Writing to Change Themselves and the World 

Around Them dos Freedom Writers e de Erin Gruwell. Fotografia: Jim Denault. Música: Mark Isham. Montagem: Da-
vid Moritz. Cenografia: Mike Malone. Efeitos Especiais: Engine Room; Lola Visual Effects; & Pacific Title and Art 

Studio. Companhia: Paramount Pictures; Double Feature Films; MTV Films; Jersey Films; & Kernos Filmproduktions-

gesellschaft & Company. Outros dados: Filme baseado em fatos. Sinopse: Jovem professora, em ambiente escolar con-
turbado, tenta inspirar alunos a aprender mais sobre tolerância, valorizar a si mesmos e a dar continuidade aos estudos. 

3.  Redenção. Título Original: Redemption: The Stan Tookie Williams Story. País: EUA. Data: 2004. Dura-

ção: 95 min. Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; 
& Português (em DVD). Direção: Vondie Curtis-Hall. Elenco: Jamie Foxx; Lynn Whitfield; Lee Thompson Young; 

Brenden Richard Jefferson; Brenda Bazinet; Wes Williams; Greg Ellwand; Barbara Barnes-Hopkins; Ton Barnett; David 

Fraser; Vibert Cobham; Marcus Johnson; Garfield Williams; Alison MacLeod; Derek Keurvorst; & C. C. H. Pounder. 
Produção: Sue Bugden. Co-produção: Barbara Becnel. Desenho de Produção: David Hackl. Edição & Montagem: 

Terilyn A. Shropshire. Roteiro: J. T. Allen. Fotografia: David Greene, C. S. C. Música: Terence Blanchard. Compa-

nhia: California Filmes. Sinopse: Drama baseado na história real de Stan “Tookie” Williams, fundador em Los Angeles 
da gangue de rua Crips, ao aguardar a execução no corredor da morte dedicando-se a parar a violência cuja origem ele 

próprio foi responsável. Através da escrita de série de livros infanto-juvenis, Tookie tenta manter as crianças e jovens lon-

ge da violência das gangues. Tal trabalho lhe confere indicações para os Prêmios Nobeis da Paz e de Literatura. 

 

Bibliografia  Específica: 
 
1.  Arakaki, Kátia; Autodesassédio Autoral; Artigo; Scriptor; Revista; Anual; Ano 1; N.1; 32 enus.; 1 tab.; 76 

refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2010; páginas 29 a 54. 

2.  Daou, Dulce; Voliciopatia e Autorado Libertário; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 2; N. 2; 1 E-mail; 
23 enus.; 1 microbiografia; 195 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, 

PR; 2011; páginas 50 a 68. 

3.  Haymann, Maximiliano; Técnica da Gescon Autodesassediadora; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 
3; N. 3; 1 E-mail; 6 enus.; 1 minicurrículo; 5 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); 

Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 8 a 12. 

4.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-
clo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 

alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 418, 419 e 640 a 642. 

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 619, 621, 974 
e 987. 

6.   Idem; Manual de Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari, & Lourdes 

Pinheiro; 378 p.; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 micro-
biografia; 2 pontoações; 3 seções; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 megapense-

nes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associacção Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, 
PR; 2009; página 178. 

 

T. L. F. 
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C O N S C I E N C I O G R A F O L O G I S T A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conscienciografologista é a conscin lúcida, homem ou mulher, pesquisa-

dora, autora, docente, revisora, leitora crítica, editora, preceptora e / ou especialista dos estudos 

teáticos da Conscienciografologia, nos diversos formatos de manifestação, empenhada no volun-

tariado tarístico e na produtividade de megagescons, atuante na Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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 gra-

fia provém do idioma Grego, graphe, “escrita; escrito; convenção; documento; descrição”. Surgiu 

igualmente no Século XIII. O sufixo ista procede também do idioma Grego, istes, designando 

“adepto; aderente; seguidor; partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Especialista nos estudos da Conscienciografia. 2.  Conscienciólogo  

pesquisador da Conscienciografia. 3.  Grafopensenologista tarístico. 4.  Conscienciografóloga; 

conscienciografólogo. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo Conscien-

ciografia: conscienciógrafa; conscienciográfica; conscienciográfico; conscienciografismo; cons-

cienciografista; conscienciógrafo; conscienciografofilia; conscienciografograma; consciencio-

grafóloga; Conscienciografologia; conscienciografologista; conscienciografólogo; Maxiconsci-

enciografia; Miniconscienciografia. 

Neologia. O vocábulo conscienciografologista e as duas expressões compostas conscien-

ciografologista iniciante e conscienciografologista veterano são neologismo técnicos da Mental-

somatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin comunicóloga verbal. 2.  Conscin apedeuta. 3.  Conscin cri-

ticofóbica. 

Estrangeirismologia: o strong profile intelectivo; o rapport interseriexológico grafo-

pensênico; o background autocognitivo multiexistencial; o timing conscienciográfico; a aborda-

gem autoral atacadista lato sensu; a marca individualíssima do megacurriculum vitae pessoal;  

o modus vivendi gesconológico; o Grafopensenarium; o Verbetarium; o Verponarium; o Tertulia-

rium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorresponsabilidade conscienciográfica. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Conscien-

ciografia: megaverdades registráveis. Gescon: vitrine consciencial. Conscienciografologista: 

afluente  grafopensênico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da escrita conscienciológica; o holopensene pes-

soal do autorado conscienciológico; o holopensene pessoal do verbetorado conscienciológico; os 

grafopensenes; a grafopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os cogniciopensenes;  

a cogniciopensenidade; o materpensene conscienciográfico; a autopensenização predominante no 

pen; o cerne intraconsciencial conscienciográfico mantido independente do holopensene domi-

nante; o holopensene do neografismo conscienciocêntrico; os esforços autopensênicos conscien-

ciográficos; o saldo da grafopensenidade da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP). 
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Fatologia: a identidade assistencial conscienciográfica; a síntese caracterial mentalsomá-

tica; o naipe holobiográfico autoral; o epicentrismo intelectual; a liderança ideativa; o ideário pes-

soal singular; a autopriorização cognitiva; o exemplarismo cosmoético; a responsabilidade inte-

lectual; o senso de retribuição dos aportes mentaissomáticos; a noção de distribuição da bagagem 

autocognitiva; a convicção da importância da escrita de múltiplas obras; o acervo bibliográfico 

pessoal; o hábito de frequentar a Holoteca; o Holociclo (CEAEC) enquanto alma mater do cons-

cienciografologista; a Lexicologia; o apreço à leitura e pesquisa dos dicionários; as predileções 

bibliográficas; a familiaridade com a escrita conscienciológica; a autodisponibilidade para os re-

gistros conscienciológicos; a predisposição aos registros autovivenciais e grupais; a produtividade 

antelucana; a autoliderança conscienciográfica; a edição gratuita; a dedicação voluntária; o dile-

tantismo mentalsomático; os ensaios intelectuais verponogênicos; os paratextos editoriais consci-

enciográficos; os múltiplos interesses pessoais; o polineuroléxico individual; os critérios consci-

enciográficos personalíssimos; a conteudística preferencial; a autopredileção temática; a coragem 

intelectual assumida; as dileções autoconscienciográficas; as benesses autorais em análise; o esti-

lo autoral pessoal refletindo o temperamento do conscienciografologista; a autoridade autoral cos-

moética. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parapsiquismo 

intelectual; a bagagem autoral evolutiva multimilenar; a parautoridade autoral; a colheita inter-

missiva da safra gesconológica superavitária; o amparo de função ostensivo; o tenepessismo as-

cendente; as sincronicidades gesconológicas; a Conscienciografia facultando o vislumbre do ho-

loperfil da consciência; a ampliação paracognitiva; a homeostase holossomática facultando a co-

nexão cérebro-paracérebro; o paraposfácio autesclarecedor; o letramento multidimensional pós- 

-intermissivo; as sincronicidades tarísticas promovidas pelo amparo de função atuante. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autexposição-heterocrítica; o sinergismo antimaternida-

de sadia–filiação conscienciográfica. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da singularidade holobio-

gráfica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à tares. 

Teoriologia: a teoria da reurbex. 

Tecnologia: a aplicação das técnicas conscienciográficas; a técnica da gescon autode-

sassediadora; a técnica do turno mentalsomático; a técnica do autorrevezamento multiexisten-

cial. 

Voluntariologia: o voluntariado no Holociclo; o voluntariado na Holoteca; o volunta-

riado na UNIESCON; o voluntariado na EDITARES; o voluntariado na ENCYCLOSSAPIENS. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laborató-

rio conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laborató-

rio conscienciológico da Autoconscienciografologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Autores; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos. 

Efeitologia: o efeito proexogênico do autorado; o efeito evolutivo do verbetorado;  

o efeito do leitorado na qualificação do conscienciografologista. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do empenho tarístico. 

Ciclologia: o ciclo conscienciográfico primeira ideia–última linha; os ciclos conscien-

ciográficos; o ciclo alfabetização intermissivista–conscienciografofilia. 

Enumerologia: o apreço aos livros próprios e alheios concluídos; o respeito aos textos 

próprios e alheios revisados; a deferência aos artigos próprios e alheios redigidos; a consideração 

às obras próprias e alheias editadas; a estima aos verbetes próprios e alheios publicados; o res-

peito aos cursos próprios e alheios proferidos; a deferência às neopesquisas próprias e alheias 

iniciadas. 
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Binomiologia: o binômio palavra-solução; o binômio substantivo-adjetivo; o binômio 

ousadia-responsabilidade; o binômio conscienciografologista-verbaciologista; o binômio autora-

do-leitorado. 

Interaciologia: a interação grafotares-tenepes; a interação revisor-revisando; a intera-

ção verbetógrafo-internauta. 

Crescendologia: o crescendo pesquisador aprendiz–autor veterano; o crescendo psico-

grafia-pangrafia; o crescendo aperfeiçoamento da Estilística Redacional–expansão da Autodis-

cernimentologia. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio pesqui-

sa-escrita-leitura; o trinômio artigo-verbete-livro; o trinômio comunicabilidade-intelectualidade- 

-parapsiquismo; o trinômio análise-diagnóstico-recomendação; o trinômio acolhimento-orienta-

ção-encaminhamento; o trinômio poder-posição-prestígio. 

Polinomiologia: o polinômio letra-sílaba-palavra-frase; o polinômio revisor-autor-ver-

betógrafo-professor; o polinômio estilo redacional–ampliação da harmonia–imperturbabilidade 

interior–retilinearidade autopensênica. 

Antagonismologia: o antagonismo arrojo / paúra; o antagonismo egão / Serenão. 

Paradoxologia: o paradoxo de a forma, palavras escritas ou constructos grafados (ex-

traconsciencialidade) conseguirem consolidar e burilar o conteúdo da introspecção da conscin 

(intraconsciencialidade). 

Politicologia: as políticas editoriais da Conscienciologia; a lucidocracia; a cosmoetico-

cracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectual no aprimoramento da eficácia da grafota-

res; as paraleis evolutivas chancelando a conscienciografia na Era da Reurbex. 

Filiologia: a conscienciografofilia. 

Fobiologia: a eliminação da neofobia. 

Mitologia: o mito da inspiração sem transpiração. 

Holotecologia: a consciencioteca; a proexoteca; a evolucioteca; a cognoteca; a mental-

somatoteca; a recexoteca; a verponoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Perfilologia; a Conscienciografologia;  

a Conscienciometrologia; a Comunicologia; a Leiturologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia;  

a Pesquisologia; a Recexologia; a Cogniciologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a conscin-cobaia; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin epicentro mentalsomático; a conscin 

semperaprendente; a conscin-fonte conscienciográfica. 

 

Masculinologia: o conscienciografologista; o conscienciógrafo; o verbetógrafo; o articu-

lista; o revisor; o autor; o editor; o pesquisador; o autorando; o revisando; o professor de Consci-

enciografia; o docente de verbetografia; o diagramador; o capista; o editorador; o leitor; o livrei-

ro; o aluno de Conscienciologia; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a conscienciografologista; a conscienciógrafa; a verbetógrafa; a articu-

lista; a revisora; a autora; a editora; a pesquisadora; a autoranda; a revisanda; a professora de 

Conscienciografia; a docente de verbetografia; a diagramadora; a capista; a editoradora; a leitora; 

a livreira; a aluna de Conscienciologia; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

criticus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens perquisitor;  

o Homo sapiens taristicus; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens interassistentialis. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscienciografologista iniciante = a conscin dedicada aos estudos teáti-

cos da escrita tarística pela primeira vez na seriéxis; conscienciografologista veterano = a conscin 

dedicada aos estudos teáticos da escrita tarística de modo lúcido recorrente, na condição de autor-

revezamentista multiexistencial. 

 

Culturologia: a cultura dos registros conscienciológicos; a cultura da valorização da 

escrita lúcida; a cultura da priorização grafopensênica. 

 

Propulsores. Segundo a Conscienciografologia, eis, por exemplo, relacionados na or-

dem alfabética, 34 atributos, condições ou realidades, dispostos em 4 grupos, relevantes para  

o desenvolvimento do(a) conscienciografologista: 

 

A.  Intraconscienciologia: o microuniverso intraconsciencial do conscienciografolo-

gista. 

01. Abertismo consciencial: a heterocriticofilia; a neofilia. 

02. Autocoerência: a holocoerência individual; a autocoerência estilística; o holocurrí-

culo coerente; a intertextualidade coerente. 

03. Autoconfiança intelectual: a autossegurança; a autexperiência. 

04. Autocriatividade: a Heurística Pessoal. 

05. Autocriticidade: a autoconsciência crítica cosmoética pessoal. 

06. Autodesassedialidade autoral: o enfrentamento dos travões da escrita. 

07. Autodeterminação: o autoposicionamento autoral; a vontade decidida. 

08. Autorganização gesconológica: o antibagulhismo autoral; a rotina planejada; a ro-

tina aleatória. 

09. Autorreflexão: o hábito sedimentado da introspecção; o aprofundamento das abor-

dagens. 

10. Autossustentabilidade energética: a autodefesa; a prática diuturna dos EVs profi-

láticos. 

11. Coragem intelectual: a banana technique. 

12. Cosmoeticidade: o CPC ativo; o autoposicionamento cosmoético. 

13. Curiosidade pesquisística: a leiturofilia; a cogniciofilia; a infopesquisa conscien-

ciográfica. 

14. Detalhismo: a meticulosidade; a hiperacuidade. 

15. Modéstia: o autorrealismo; o desconfiômetro pessoal. 

 

B.  Interconscienciologia: as manifestações interconscienciais do conscienciografolo-

gista. 

16. Amparabilidade autoral: a conexão e a interlocução com o amparo de função. 

17. Comunicabilidade: a interação comunicativa com leitores, pares, revisandos, alu-

nos e compassageiros evolutivos. 

18. Extroversão: o despojamento interativo; o interesse interpessoal. 

19. Interassistencialidade: o megafoco no público-alvo de assistíveis; a dosagem da 

tares. 

20. Interdisciplinaridade: a desenvoltura generalista; a cosmovisão interdisciplinar. 

21. Ortoconvivialidade: a convivência sadia com leitores, revisores e críticos. 

 

C.  Extraconscienciologia: o exterior ao microuniverso consciencial do conscienciogra-

fologista. 

22. Bibliografia exaustiva: os rastreamentos em geral; as obras conscienciológicas em 

particular. 
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23. Biblioteca pessoal: as especializações proexogênicas; as predileções ideativas; as 

consultas cotidianas. 

24. Escritório tarístico: a funcionalidade; o conforto ambiental; a infraestrutura ade-

quada; os equipamentos prioritários. 

25. Paratextos editoriais: a capa; a contracapa; a orelha; o índice; o prefácio; o posfá-

cio; o apêndice; o anexo; a nota de rodapé. 

26. Planejamento gesconográfico pessoal: de curto, médio e longo prazo. 

27. Plano da obra: o roteiro inicial, atualizado, revisto, ampliado. 

28. Proexogenia: o foco individual, grupal, maxiproéxico e megagescônico. 

29. Revisiologia Conscienciológica: a autoral, a verbetográfica, interassistencial e  aco-

lhedora; a megarrevisão do autor veterano. 

 

D.  Paraconscienciologia: as manifestações extrafísicas do conscienciografologista. 

30. Autoconscientização multidimensional (AM): a flexibilidade pensênica interdi-

mensional. 

31. Extrapolacionismos: os aportes tarísticos; as sincronicidades elucidativas. 

32. Paraperceptibilidade ideativa: o autoparapsiquismo gesconológico; a pangrafia. 

33. Projetabilidade: a lucidez extrafísica em desenvolvimento. 

34. Tenepessismo: a assistencialidade atuante e interconectada às gescons. 

 

Holocoerenciologia. Vale considerar a responsabilidade do intermissivista e respectivos  

agravantes, diante do cabedal cognitivo haurido na extrafisicalidade e reiterado pelo aporte men-

talsomático das obras e tratados da Conscienciologia, neste início de Século XXI. 

Legadologia. É útil aos conscienciólogos, motivados pela inteligência evolutiva (IE), 

mesmo incipiente, buscarem o registro do teto máximo de lucidez existencial, tendo em vista  

a Autorrevezamentologia e a Interassistenciologia Multiexistencial. 

Realismologia. Tal condição é possível a partir do desenvolvimento lúcido do perfil de 

conscienciografologista, em iniciativas interassistenciais gesconológicas em prol do auto e hetero-

legado mentaissomáticos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o conscienciografologista, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Atendimento  conscienciográfico:  Conscienciografologia;  Neutro. 

02. Autorado  holocármico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03. Consciência  gráfica:  Comunicologia;  Homeostático. 

04. Conscienciografia:  Comunicologia;  Neutro. 

05. Escala  dos  autores  mentaissomáticos:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06. Gescon:  Proexologia;  Homeostático. 

07. Leitor-revisor:  Leiturologia;  Neutro. 

08. Parapedagogiologia  Verbetográfica:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

09. Política  do  autorado  conscienciológico:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

10. Prioridade  da  escrita:  Comunicologia;  Homeostático. 

11. Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

12. Revisão  conscienciológica:  Conscienciografologia;  Neutro. 

13. Teatro  conscienciográfico:  Evocaciologia;  Homeostático. 

14. Trafor  da  escrita:  Traforologia;  Homeostático. 

15. Verbetorado  conscienciológico:  Comunicologia;  Homeostático. 
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AO  PRIORIZAR  A  TEATICOLOGIA  CONSCIENCIOGRÁFICA,  
O  CONSCIENCIOGRAFOLOGISTA  MANTÉM-SE  COERENTE  

AO  CURSO  INTERMISSIVO  (CI)  E  À  PARADIGMOLOGIA  

CONSCIENCIAL  NA  ATUAL  ERA  DAS  REURBANIZAÇÕES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a relevância da Conscienciografologia no 

contexto da autoproéxis? Busca autoincluir-se na condição de conscienciografologista a favor da 

tares maxiproéxica grupal? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Almeida, Julio; Qualificação Autoral: Aprofundamento na Escrita Conscienciológica; pref. Rosemary 

Salles; revisores Gisélle Razera; et al.; 312 p.; 9 seções; 60 caps.; 23 E-mails; 210 enus.; 64 estrangeirismos; 1 foto; 1 mi-

crobiografia; 1 tab.; 20 websites; glos. 170 termos; 25 filmes; 308 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional 

Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 211 a 213. 

02.  Arakaki, Kátia; Antibagulhismo Autoral; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 2; N. 2; 1 E-mail; 24 
enus.; 1 minicurrículo; 1 tab.; 1 nota; 7 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz 

do Iguaçu, PR; 2011; páginas 19 a 49. 

03.  Daou, Dulce; Completismo Autoral; Anuário; Ano 4; N. 4; 1 E-mail; 7 enus.; 1 minicurrículo; 1 ref.; Uni-
ão Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 36 a 40. 

04.  Haymann, Maximiliano; Técnica da Gescon Autodesassediadora; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; 

Ano 3; N. 3; 1 E-mail; 6 enus.; 1 minicurrículo; 5 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIES-
CON); Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 8 a 12. 

05.  Nader, Rosa; Org.; Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; apres. Dulce Daou; 

revisores Ulisses Schlosser; Erotides Louly; & Helena Araújo; 392 p.; 5 seções; 10 caps.; 21 E-mails; 464 enus.; 4 fichári-
os; 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 312. 

06.  Pereira, Jayme; Nulla Dies sine Linea; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 3; N. 3; 1 E-mail; 1 enu.; 
1 minicurrículo; 4 refs.; 1 webgrafia; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Igua-

çu, PR; 2012; páginas 3 a 7. 

07.  Ribeiro, Luciana; Revisão Acolhedora; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 2; N. 2; 1 E-mail; 29 

enus.; 1 minicurrículo; 18 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, 

PR; 2011; páginas 69 a 96. 

08.  Salles, Rosemary; Parapsiquismo Conscienciográfico; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano  
2; N. 2; 1 Email; 9 enus.; 1 minicurrículo; 4 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); 

Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 12 a 18. 
09.  Scriptor; Panorama das Atividades de Escrita da CCCI; Anuário; Ano 4; N. 4; 22 E-mails; 53 enus.; 

União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 44 a 101. 

10.  Teles, Mabel; Estilo Grafopensênico Esclarecedor; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 2; N. 2; 1 E-mail; 
4 enus.; 1 minicurrículo; 4 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, 

PR; 2011; páginas 3 a 6. 

11.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-
ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websi-

tes; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 418 e 419. 

12.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 276 p.; 15 seções; 
150 caps.; 152 abrevs.; 23 E-mails; 54 enus.; 274 estrangeirismos; 30 expressões idiomáticas portuguesas; 1 foto; 60 locu-

ções do idioma espanhol; 85 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 30 pesquisas; 6 técnicas; 30 teorias; 8 testes; 

60 tipos de artefatos do saber; 60 vozes de animais subumanos; 3 websites; glos. 300 termos; 609 refs.; 28 x 21 cm; br.; 2a 
Ed. rev.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2002; 

páginas 1 a 272. 

13.  Idem; Manual de 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 144. 

 

D. D. 
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C O N S C I E N C I O L O G Ê S  
(O R I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conscienciologês é a linguagem técnico-científica especializada, oral  

e escrita, utilizada no universo de pesquisas teáticas da Ciência Conscienciologia. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e es-

te do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composi-

ção logia provém do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento 

sistemático de um tema”. O sufixo ês é formador de adjetivos e substantivos gentílicos e deriva 

do idioma Latim Vulgar, ense. 

Sinonimologia: 01.  Conscienciologiquês. 02.  Linguagem conscienciológica. 03.  Ter-

minologia conscienciológica. 04.  Jargão conscienciológico. 05.  Nomenclatura conscienciológi-

ca. 06.  Neologismologia Conscienciológica. 07.  Língua conscienciológica. 08.  Verponologês. 

09.  Paracientifiquês. 10.  Evoluciologês. 

Neologia. As duas expressões compostas conscienciologês geral e conscienciologês es-

pecífico são neologismos técnicos da Orismologia. 

Antonimologia: 01.  Linguagem vulgar. 02.  Gíria. 03.  Medicinês. 04.  Psicologês.  

05.  Informatiquês. 06.  Juridiquês. 07.  Calão. 08.  Regionalismo. 09.  Dialeto. 10.  Conscienciês. 

Estrangeirismologia: o corpus conscienciológico; o speech técnico; o meaning adequa-

do das palavras. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Orismologia funcional, teática e interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares capazes de sintetizar o assunto: 

– Conscienciologês: confor tarístico. Conscienciologês: inovação lexical. 

Coloquiologia. Eis expressão popular relativa ao assunto: – Para bom entendedor, meia 

palavra basta. 

Unidade. A unidade de medida do conscienciologês é o termo conscienciológico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Orismologia; os orismopensenes; a orismopen-

senidade; os doxopensenes; a doxopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os para-

pensenes; a parapensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os taquipensenes; a taqui-

pensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os pri-

oropensenes; a prioropensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o holopensene da Co-

munidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI). 

 

Fatologia: o conscienciologês; o conjunto terminológico da Conscienciologia; os neolo-

gismos da Conscienciologia; a necessidade de neotermos para designar neorrealidades; os termos 

novos atualizando velhos conceitos; a Conscienciologia enquanto domínio de saber; o linguajar 

do conscienciólogo; a pertinência dos termos conscienciológicos; o conhecimento especializado; 

as neoabordagens propiciadas por neopalavras; as investigações filológicas; a comunicação espe-

cializada; a originalidade de conceitos; a busca pela sistematização do conhecimento evolutivo;  

a organização da cognição prioritária; o termo preciso materializando a ideia transcendente; a agi-

lidade comunicativa; os termos técnicos intercambiáveis; a intercomunicação científica; o resgate 

de paleoacepções; os domínios temáticos conscienciológicos; o Dicionário de Neologismos da 

Conscienciologia (DINEO); o Tesauro da Conscienciologia; o livro Manual de Redação da 

Conscienciologia; o livro Redação e Estilística Conscienciológica; os tratados conscienciológi-
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cos; o Conselho Científico da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNI-

CIN); o Conselho Internacional de Neologística (CINEO); a escolha do vocábulo prioritário;  

a Tipologia Textual característica; a prosa tarística; a bissociação; a associação ideativa; o uni-

versalismo expresso na Terminologia Científica Internacional; a contribuição ao progresso da 

Linguagem Científica Internacional; as metáforas técnicas; a tecnicidade linguística; a tendência 

à univocidade da comunicação especializada; a precisão terminológica; os afixos; a Neologia 

enquanto área do real ineditismo humano; a análise do discurso; a evolução semântica; a evolução 

ortográfica; a prosódia; a acuidade linguística; o antiaranzel; o coloquialismo técnico; a flexibi-

lidade comunicativa; as variantes gramaticais; a Gramática; os substantivos; os verbos; os prono-

mes; os prefixos; os adjetivos; os advérbios; os numerais; os cognatos; os étimos; a Filologia 

enquanto ciência da palavra; a palavra enquanto veículo da linguagem; a linguagem enquanto 

expressão da pensenidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a necessidade de 

tradução dos parafatos; o prefixo para designador das realidades extrafísicas; o registro intrafísico 

dos parafenômenos; a dificuldade de traduzir paravivências em palavras; os mantras técnicos de 

origem extrafísica; o exórdio exorcista; a vivência da telepatia extrafísica; as pesquisas do cons-

cienciês. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ideia-palavra; o sinergismo forma-conteúdo; o siner-

gismo significante-significado; o sinergismo neoconceito-autodesassédio; o sinergismo Portu-

guês-Conscienciologia; o sinergismo Terminologia-Taristicologia; o sinergismo etologismo-neo-

logismo; o sinergismo multidisciplinaridade-interdisciplinaridade. 

Principiologia: o princípio da analogia no registro de vocábulos compostos; o princípio 

da inteligibilidade; o princípio da economia linguística. 

Codigologia: os códigos linguísticos; os códigos científicos; os códigos de conduta do 

conscienciólogo abarcados pelo código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do conscienciês. 

Tecnologia: a técnica do bloco intelectivo; a técnica do princípio coloquial; as técnicas 

docentes da Parapedagogiologia; as técnicas da Neologística na formação de palavras; a técnica 

do ciclo enumerativo; a técnica do megapensene trivocabular; a técnica dos 50 dicionários. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático 

(Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o laboratório da Mentalsomatologia; o laboratório radical 

da Heurística (Serenarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Orismólogos; o Colégio Invisível dos Lexicólogos; 

o Colégio Invisível dos Epistemólogos; o Colégio Invisível dos Linguistas; o Colégio Invisível da 

Conviviologia; o Colégio Invisível da Ciência; o Colégio Invisível dos Conscienciólogos. 

Efeitologia: os efeitos positivos da curiosidade sadia; a incomensurabilidade dos efeitos 

homeostáticos, interassistenciais e evolutivos das verpons conscienciológicas; o efeito surpresa 

dos neologismos conscienciológicos. 

Neossinapsologia: os neoconceitos do conscienciologês predispondo a formação de 

neossinapses; a vivência extrafísica lúcida vincando paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo dialógico emissor-receptor. 

Enumerologia: o léxico científico; o léxico especializado; o léxico metodológico; o léxi-

co temático; o léxico técnico; o léxico terminológico; o léxico orismológico. 

Binomiologia: o binômio erudição-assistência; o binômio ciência–língua mater; o bi-

nômio Epistemologia-Parepistemologia; o binômio termo-designação; o binômio dicionário ce-

rebral analógico–conscienciologês; o binômio Curso Intermissivo (CI)–Neologística; o binômio 

abertismo ideológico–conscienciologês. 

Interaciologia: a interação Nomenclatura da Ciência–Ciência da Nomenclatura; a in-

teração fato-definição; a interação Morfologia-Semântica-Prosódia; a interação cérebro-língua; 
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a interação mentalsoma-paracérebro-cérebro; a interação professor-aluno nas pesquisas da Cons-

cienciologia; a interação Tradutologia-Terminologia. 

Crescendologia: o crescendo Latim-Português-conscienciologês; o crescendo Ciência- 

-Paraciência; o crescendo paradigma mecanicista–paradigma consciencial; o crescendo Lexico-

logia-Coloquiologia; o crescendo conscienciológico palestra pública–cursos de entrada–cursos 

de campo–Tertúlias; o crescendo da progressão sinonímica; o crescendo conscienciologês-cons-

cienciês. 

Trinomiologia: o trinômio coronochacra-frontochacra-laringochacra; o trinômio pala-

vra-vocábulo-termo. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-cientificidade-tecnicidade-prioridade; o po-

linômio ideia-conceito-termo-significado. 

Antagonismologia: o antagonismo linguagem científica / linguagem mística; o antago-

nismo ortoépia / solecismo; o antagonismo linguagem culta / linguagem chula; o antagonismo 

léxico científico / léxico giriesco; o antagonismo normalizar / normatizar; o antagonismo termo 

/ palavra; o antagonismo paradigma consciencial / paradigma eletronótico; o antagonismo 

Semasiologia / Onomasiologia. 

Paradoxologia: o paradoxo do neotermo técnico facilitar a comunicação científica. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cienciocracia; a evoluciocracia; a paradireitocracia; 

a discernimentocracia; a cosmoeticocracia. A política linguística da CCCI, elaborada pelo 

CINEO. 

Legislogia: as leis da Gramaticologia. 

Filiologia: a filosofofilia; a glossofilia; a glotofilia; a verbofilia; a cienciofilia; a comuni-

cofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da apriorismose. 

Maniologia: a grafomania; a logomania. 

Holotecologia: a comunicoteca; a neologisticoteca; a ciencioteca; a poligloticoteca;  

a convivioteca; a linguisticoteca; a sociologicoteca; a terminoteca. 

Interdisciplinologia: a Orismologia; a Terminologia; a Terminografia; a Nomenclatura; 

a Glossologia; a Lexicologia; a Lexicografia; a Filologia; a Gramaticologia; a Definologia; a Neo-

logia; a Heuristicologia; a Metaforologia; a Linguisticologia; a Comunicologia; a Conscienciogra-

fologia; a Conformaticologia; a Mentalsomatologia; a Verponologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo; o docente de Conscienciologia; o aluno da Cons-

cienciologia; o paracientista; o lexicólogo; o lexicógrafo; o terminólogo; o terminógrafo; o verbe-

tólogo; o verbetógrafo. 

 

Femininologia: a consciencióloga; a docente de Conscienciologia; a aluna da Conscien-

ciologia; a paracientista; a lexicóloga; a lexicógrafa; a terminóloga; a terminógrafa; a verbetóloga; 

a verbetógrafa. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo 

sapiens rationabilis; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens ree-

ducator; 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 Ho-

mo sapiens communicologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscienciologês geral = o termo pensene; conscienciologês específico  

= o termo orismopensene. 

 

Culturologia: a Holoculturologia da Conscienciologia; a cultura da Comunicologia. 

 

Vocabulário. Considerando a Terminologia, todo conhecimento científico organizado 

exige vocabulário próprio visando à uniformização dos conceitos, definições, teorias, hipóteses, 

postulados, pressupostos, conjecturas, achados pesquisísticos e verdades relativas de ponta. 

Abordagem. De acordo com a Comunicologia, as pesquisas terminológicas do conscien-

ciologês podem apresentar, basicamente, 2 prismas não excludentes, expostos a seguir, na ordem 

alfabética: 

1.  Acervo. A pesquisa do conjunto de termos da Conscienciologia e respectivas especia-

lidades (acervo lexical; thesaurus). Exemplo: os termos derivados da Pensenologia. 

2.  Disciplina. A pesquisa da Terminografia conscienciológica (Orismoconscienciologia) 

de per se. Exemplo: o modus faciendi da criação neológica de termos da Conscienciologia. 

 

Megafoco. A partir da Experimentologia, o megafoco das pesquisas conscienciológicas  

é a manifestação da consciência urbi et orbi. 

Pensenidade. Este desiderato é alcançado ao se analisar, detalhadamente, a unidade de 

medida de tal manifestação, ou seja, a qualificação dos pensamentos, sentimentos e energias (pen-

senes) conscienciais. A predominância do padrão pensênico pessoal denuncia o nível evolutivo da 

consciência em foco. 

Quadro. Observando a Parepistemologia, a especialidade matriz da ciência Conscien-

ciologia é, portanto, a Pensenologia, situada na primeira ordem lógica do quadro sinóptico das 

especialidades conscienciológicas. 

 

Ciência. No universo da Orismologia, a formação de termos científicos das ciências em 

geral e da Conscienciologia, em particular, obedece as regras de composição de vocábulos da 

Nomenclatura Científica. Radicais e afixos são unidos objetivando traduzir a ideia pela palavra. 

 

Tabelologia. Conforme a Etimologia, seguem listados em ordem alfabética 100 prefixos 

greco-latinos, comuns na linguagem científica, com respectivos significados e categorias de pen-

senes exemplificativos, a fim de ilustrar e ampliar as abordagens quanto ao conscienciologês: 

 

Tabela  –  Prefixos  Greco-latinos  /  Pensenologia 

 

N
os

 Prefixo Significado Exemplo 

01. Andro:  macho; homem Andropensene 

02. Anti:  contrário a Antipensene 

03. Auto: eu mesmo; referente a si mesmo; a própria pessoa Autopensene 

04. Axio: ponderável; valioso; aprumado no eixo Axiopensene 

05. Bat(o):  profundidade; batida; repetição; reincidência; reiteração Batopensene 

06. Belico: beligerante; belicoso; bélico Belicopensene 

07. Bradi: vagaroso; lento Bradipensene 

08. Circum: em torno de; em volta de Circumpensene 

09. Clamo:  clamor; grito; protesto Clamopensene 
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N
os

 Prefixo Significado Exemplo 

10. Co:  contiguidade; companhia; coro Copensene 

11. Contra:  contrário; contra; defronte Contrapensene 

12. Cosmo:  mundo; universo; ordem Cosmopensene 

13. Cripto:  oculto; secreto Criptopensene 

14. Crono:  tempo; noção da passagem do tempo Cronopensene 

15. Demo: povo Demopensene 

16. Doxo: opinião; juízo Doxopensene 

17. Dubio:  dúvida; hesitação; vacilo Dubiopensene 

18. Ego: eu; a própria pessoa; a personalidade em si Egopensene 

19. Embrio: imaturo; brotar; crescer Embriopensene 

20. Enciclo: circular; redondo Enciclopensene 

21. Etno: seres de origem comum; raça; nação; classe; corporação Etnopensene 

22. Evolucio: 
ação de percorrer; de desenrolar; transformação; mu-

dança; desenvolvimento 
Evoluciopensene 

23. Exo: para fora; fora de; sem Exopensene 

24. Extra:  na parte de fora; externamente; fora de; além de Extrapensene 

25. Fito: vegetal; árvore; planta Fitopensene 

26. Fluxo: fluir; escorrer uniformemente Fluxopensene 

27. Fobo:  medo; aversão; pânico; horror a Fobopensene 

28. Geno: tronco; raiz; nascer; gerar; raça Genopensene 

29. Gino: mulher; fêmea Ginopensene 

30. Globo:   bola; esfera; globo terrestre Globopensene 

31. Grafo:  escrever; inscrever Grafopensene 

32. Grupo:  nó; conjunto; reunião Grupopensene 

33. Hiper:  acima; por cima; superiormente Hiperpensene 

34. Hipno:  sono; obnubilação; hipnose Hipnopensene 

35. Hipo:  sob; embaixo; debaixo Hipopensene 

36. Holo:  todo; totalidade; conjunto Holopensene 

37. Homo:  semelhante; da mesma natureza Homopensene 

38. Icto:  golpe; pancada; choque Ictopensene 

39. Impacto:  impelido contra; ir de encontro a Impactopensene 

40. Inter:  no interior de 2; entre; no espaço de Interpensene 

41. Intra:  posição interior; dentro de Intrapensene 

42. Joco:  gracejar; apodar; zombar; mangar; caçoar Jocopensene 
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N
os

 Prefixo Significado Exemplo 

43. Latero:  flanco; ao lado de; paralelo Lateropensene 

44. Lexico:  palavra; elocução; ação de falar Lexicopensene 

45. Logo:  linguagem; proposição; definição Logopensene 

46. Lud(i/o):  jogo; divertimento; recreação Ludopensene 

47. Mani:  mania; loucura Manipensene 

48. Mater: mãe; tronco; raiz; origem Materpensene 

49. Maturo:  em pleno desenvolvimento; maduro; célere Maturopensene 

50. Maxi:  grande; máximo; magno Maxipensene 

51. Mega:  grande; 1 milhão de vezes; magnânimo Megapensene 

52. Melo:  membro de frase musical; canto; poesia; melodia Melopensene 

53. Mimo:  imitação; ator de pantomima; comediante Mimopensene 

54. Mini:   pequeno; mínimo Minipensene 

55. Miso:  
palavra abominável; sujeira; impureza; maldição; ódio; 

aversão 
Misopensene 

56. Mnemo:  memória; lembrança Mnemopensene 

57. Morfo:  forma Morfopensene 

58. Neo:  novo; recém; renovadamente Neopensene 

59. Nexo:  ligar; enlaçar; entrelaçar; unir Nexopensene 

60. Noso:  doença; enfermidade Nosopensene 

61. Ocio:  tempo de repouso; retiro; desocupado; inação; lazer Ociopensene 

62. Oligo:  pouco Oligopensene 

63. Oniro:  sonho; fantasia Oniropensene 

64. Orismo:  ação de definir; limitar; delimitar; demarcar Orismopensene 

65. Orto:  reto; direito; correto; normal; justo; direto; teso Ortopensene 

66. Pac(i):  paz; pacificar; apaziguar; acalmar Pacipensene 

67. Pale(o):  antigo; velho; anacrônico Paleopensene 

68. Pan:  todos; totalidade; tudo possível Pampensene 

69. Para:  para além de; além de; ao lado de Parapensene 

70. Ped(o):  criança; infantilidade Pedopensene 

71. Picn(o):  apertado; contido; denso Picnopensene 

72. Piro:  fogo; fogueira Piropensene 

73. Plur(i):  mais; vários; maior Pluripensene 

74. Polo:  polarização; eixo; polo Polopensene 

75. Prax(i):  prática; ação concreta; experimentação Praxipensene 
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N
os

 Prefixo Significado Exemplo 

76. Prior: primeiro de 2; anterior Prioropensene 

77. Pro:  diante; adiante; a favor de; em prol de; apologia Propensene 

78. Pseud(o):  falso; mentiroso; enganador Pseudopensene 

79. Racio:  
contar; calcular; pensar; estimar; julgar; entrar em linha 

de conta 

Raciocinopen-

sene 

80. Rapto: 
tomar precipitadamente; agarrar; arrebatar; tirar; rapi-

nar; roubar; pilhar; asquear 
Raptopensene 

81. Reciclo:  circular novamente; novo círculo Reciclopensene 

82. Semi:  meio; metade Semipensene 

83. Ser(i):  fila; encadeamento; série Seripensene 

84. Soci(o):  associado a; companhia; aliança; social; sociedade Sociopensene 

85. Sub:  
sob; embaixo de; por baixo de; abaixo de; o segundo; 

inferior; depois de 
Subpensene 

86. Sumo: 
o mais alto; a coisa mais alta; o mais elevado; o da ex-

tremidade superior; o da ponta; extremo; supremo 
Sumopensene 

87. Super: 
sobre; em cima de; por cima de; além; além disso; ex-

cesso 
Superpensene 

88. Taqui:  
rapidez; prontidão; agilidade; ligeireza; velocidade; ace-

leração; celeridade 
Taquipensene 

89. Taut(o):  o mesmo Tautopensene 

90. Tax(i/o):  ordenação; classificação; disposição sistemática Taxipensene 

91. Tecno:  arte manual; indústria; artesanato; tecnologia Tecnopensene 

92.  Tele:  longe; ao longe; distante; a distância Telepensene 

93. Terno: 
tenro; acatador; afável; agradável; amistoso; brando; con-

ciliador 
Ternopensene 

94. Tox(o):  veneno para flechas; envenenado; tóxico Toxopensene 

95. Tropo:  direção; atitude; maneira; estilo; figura de palavras Tropopensene 

96. Vibr(i/o):  vibrar; ação de agitar; sacudir Vibropensene 

97. Vinco:  
ligar; prender; amarrar; atar; juntar; unir; encadear; vin-

cular 
Vincopensene 

98. Vulg(i/o):  povo; plebe; multidão; ralé; vulgacho Vulgopensene 

99. Xeno:  estrangeiro; estranho; insólito Xenopensene 

100. Zoo:  ser vivo; animal Zoopensene 

 

Avanço. Concernente à Neologia, a possibilidade de formação de neotermos técnicos  

e científicos da Conscienciologia avança na medida da necessidade de tradução das omniexpe-

riências pessoais e grupais em conceitos inteligíveis à comunidade paracientífica de pesquisado-

res. A condição objetiva ampliar as possibilidades de esclarecimento quanto às neoabordagens 

cosmovisiológicas de investigações da consciência. 

 

Categorias. Sob a ótica da Pensenologia, eis, a seguir, ordenadas alfabeticamente, den-

tre outras, 6 categorias de neopensenes, a fim de favorecer o debate sobre o conscienciologês: 
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1.  Cosmoeticopensene: os pensenes relativos às pesquisas da Cosmoeticologia; a qua-

lificação cosmoética dos pensenes; os pensenes do cosmoeticista; os pensenes da cosmoeticista; 

os pensenes do cosmoeticólogo; os pensenes da cosmoeticóloga. 

2.  Invexopensene: os pensenes relativos às pesquisas da Invexologia; os pensenes do 

inversor; os pensenes da inversora; os pensenes do invexólogo; os pensenes da invexóloga. 

3.  Ofiexopensene: os pensenes relativos às pesquisas da Ofiexologia; os pensenes do 

ofiexista; os pensenes da ofiexista; os pensenes do ofiexólogo; os pensenes da ofiexóloga. 

4.  Proexopensene: os pensenes relativos às pesquisas da Proexologia; os pensenes do 

proexista; os pensenes da proexista; os pensenes do proexólogo; os pensenes da proexóloga. 

5.  Recexopensene: os pensenes relativos às pesquisas da Recexologia; os pensenes do 

reciclante existencial; os pensenes da reciclante existencial; os pensenes do recexólogo; os pense-

nes da recexóloga. 

6.  Tenepessopensene: os pensenes relativos às pesquisas da Tenepessologia; os pense-

nes do tenepessista; os pensenes da tenepessista; os pensenes do tenepessólogo; os pensenes da 

tenepessóloga. 

 

Priorologia. Congruente à Coerenciologia, importa enfatizar aqui o pensene prioritário 

aos pesquisadores da consciência em geral, homens e mulheres: o de número 3 da tabela, auto-

pensene. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o conscienciologês, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antonimologia:  Comunicologia;  Neutro. 

02.  Autexpressão:  Comunicologia;  Neutro. 

03.  Bloco  intelectivo:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Cognato:  Comunicologia;  Neutro. 

05.  Conformática:  Comunicologia;  Neutro. 

06.  Corpus  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Dicionário  cerebral  analógico:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

08.  Exaustão  conceitual:  Megafocologia;  Neutro. 

09.  Expressão  pseudoterminológica:  Neologismologia;  Neutro. 

10.  Família  neologística:  Neologia;  Neutro. 

11.  Orismologia:  Comunicologia;  Neutro. 

12.  Palavra:  Comunicologia;  Neutro. 

13.  Sinonimologia:  Comunicologia;  Neutro. 

14.  Variação  vernacular:  Conformática;  Neutro. 

15.  Variante  gramatical:  Gramaticologia;  Neutro. 

 

O  CONSCIENCIOLOGÊS,  TERMINOLOGIA  TÉCNICO-CIENTÍ-
FICA  DA  CONSCIENCIOLOGIA,  EXIGE  AUTESFORÇO  COG-
NITIVO  NO  SENTIDO  DE  APRENDER,  APREENDER  E,  SO-
BRETUDO,  APLICAR  OS  NEOCONCEITOS  NO  COTIDIANO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, enfrenta ou enfrentou dificuldades quanto à com-

preensão e utilização do conscienciologês? Qual tem sido a contribuição pessoal perante a expan-

são do léxico conscienciológico? 
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C O N S C I E N C I O L O G I A  
( ME N T A L S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Conscienciologia é a Ciência aplicada ao estudo da consciência apresen-

tando forma abrangente, integral, multidisciplinar, multicultural, multidimensional, multitem-

poral, multiexistencial, holopensênica, holomnemônica, holobiográfica, holocármica, holossomá-

tica e, sobretudo, segundo as reações perante as energias imanentes (EIs) e as energias conscien-

ciais (ECs), bem como os múltiplos estados, níveis de acuidade e condições de manifestação, 

através das auto e heteropesquisas dos atributos mentaissomáticos, paracerebrais (Paracerebrolo-

gia) e fenômenos conscienciais em geral. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia 

procede do idioma Grego, lógos, “Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático 

de 1 tema”. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da Consciência. 2.  Ciência Conscienciocêntrica. 3.  Ciência 

das Ciências. 4.  Pesquisa avançada da consciência. 5.  Consciencionomia. 

Neologia. O vocábulo Conscienciologia e as duas expressões compostas Conscienciolo-

gia Elementar e Conscienciologia Superior são neologismos técnicos lançados publicamente em 

1981. 

Antonimologia: 1.  Física. 2.  Química. 3.  Astronomia. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensenes pessoal da autoconsciencialidade; os ortopensenes; a or-

topensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os neopensens; a neopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: a Ciência Conscienciocêntrica; a Ciência das Ciências; o estudo da persona-

lidade integral; o paradigma consciencial; a Conscienciologia e a Projeciologia; a Conscienciolo-

gia Experimental; o con; o trafar; o trafor; o conscienciograma; a Cosmoeticologia; o EV; a as-

sim; a desassim; o combate ao porão consciencial do adulto; a luta contra o autassédio; a dimener;  

a tacon; a tares; a teática; a policarmalidade; a gescon; a autopesquisa autodidata ininterrupta;  

a autocrítica contínua. 

 

Parafatologia: o extrapolacionismo parapsíquico. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: a pesquisa do princípio consciencial, no caso, a consciência em si. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Ciclologia: o ciclo de primeneres (cipriene). 

Filiologia: a conscienciofilia. 

Holotecologia: a consciencioteca; a ciencioteca; a parapsicoteca; a teaticoteca; a experi-

mentoteca; a mentalsomatoteca; a energeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciologia; a Mentalsomatologia; a Pensenologia; a Cons-

cienciometrologia; a Consciencioterapia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia; a Priorologia;  

a Holomaturologia; a Cosmoconscienciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a dupla evolutiva voluntária da Conscienciologia. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Conscienciologia Elementar = a autoconsciencialidade do calouro ou ca-

loura dos cursos conscienciológicos; Conscienciologia Superior = a autoconsciencialidade do ve-

terano ou veterana dos cursos conscienciológicos. 

 

Meias-verdades. A mentira é tragédia. A meia-verdade é pior em comparação à mentira. 

A Ciência Convencional do Século XXI, a rigor, é mero conjunto de meias-verdades em relação  

à consciência. 

Homem. Toda Ciência existe para favorecer o bem-estar do Homem. Se a Ciência não 

consegue favorecer o Homem naquilo mais relevante – a Consciência –, não podemos permane-

cer mudos perante tal realidade. 

Engessamento. É impossível querer engessar a consciência multiexistencial e multidi-

mensional em categorias matemáticas puras. A matematização da consciência somente pode ser 

executada de modo relativo, através de experiências pessoais, autovivências ou registros da auto-

pensenidade. 

Complexidade. A complexidade da consciência castra a maioria das generalizações ele-

tronóticas impostas pela Ciência Convencional aos fenômenos físicos. A análise da consciência 

mais racional há de ser, antes de tudo, individualíssima, introspectiva, intraconsciencial. 

Voluntariado. Em relação à multidimensionalidade, a Conscienciologia vai indo, pouco  

a pouco, por intermédio do voluntariado internacional, aonde nenhuma outra Ciência jamais es-

teve em qualquer época da História Humana. 

Conquista. A Ciência Conscienciologia é a maior conquista humana, notadamente devi-

do à Cosmoeticologia e à multidimensionalidade consciencial (Parapercepciologia), autopesquisa-

das racional e refutadamente, sem conotações emocionais ou místicas, e sob o pálio do princípio 

da descrença e das verpons, ultrapassando a Eletronótica e a Teologia. Não importa se tais con-

ceitos avançados da Autopesquisologia ainda somente alcançam reduzida minoria de pessoas in-

termissivistas. Os grafopensenes da Conscienciologia estão firmados, já existindo o holopensene 

conscienciológico criado e, portanto, indestrutível, para sempre, nesta dimensão humana. 

Contemporaneidade. A Conscienciologia coloca a pessoa interessada à frente do tempo 

(Zeitgeist) através da inteligência evolutiva (IE), e, o mais relevante, sem alienação, mas solidária 

e assistencial, por intermédio das práticas da tenepes, técnica diária assistindo aos contemporâ-

neos intrafísicos e extrafísicos. 

Irracionalismo. A Arte permite, em larga escala, constantes concessões ao irracionalis-

mo. A Ciência já não é assim. A diferença de determinada Ciência, por exemplo, a Consciencio-

logia, com todas as linhas de conhecimento é justamente a racionalidade, o autodiscernimento,  

a holomaturidade consciencial cosmoética, a Refutaciologia e o princípio da descrença. 

Técnica. É muito válido o esforço técnico da pessoa altamente crítica e motivada, bus-

car, com toda isenção, o método isento recomendado pelas técnicas conscienciológicas, de identi-

ficar o caminho de conhecimento, em qualquer área humana, mais ideal, evoluído ou possível, ca-

paz de ser superior aos princípios libertários propostos com lógica, autodiscernimento e coerên-

cia, na teoria e na prática (teática), com princípio, meio e fim, pela Conscienciologia. 
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Profilaxia. Deste modo, a conscin tornar-se-á mais autossuficiente e autocrítica, expan-

dindo o autojuízo crítico, a associação de ideias e holomaturidade em relação à própria Conscien-

ciologia. Esta é a melhor técnica para a profilaxia da dissidência filosófica, política, parapsíquica 

ou científica pura, capaz de evitar a perda de energias conscienciais, tempo e oportunidades, mu-

tuamente, para os componentes mais lúcidos do grupo evolutivo, empenhados em vivenciar a des-

perticidade, a Evoluciologia e o serenismo. 

 

Metas. O esquema de experimentação final da Conscienciometrologia, a fórmula ideal 

da Conscienciologia, e ainda mais apropriadamente, a equação imediata da atual evolução cons-

ciencial, se enquadram em 3 metas mais objetivas, lógicas e práticas, acessíveis a qualquer inte-

ressado ou interessada, as quais a conscin lúcida busca atingir, no desenvolvimento do tempo cro-

nológico, afetando toda personalidade através da recin ou reciclagem intraconsciencial: 

1. Recéxis. A primeira meta, a curto prazo, nesta vida intrafísica, hoje, é a vivência 

consciente dos programas da opção da invéxis do inversor ou inversora existenciais, ou a vivência 

consciente dos programas da imposição da recéxis do reciclante ou da reciclante existenciais. Esta 

meta pode ser alcançada em algumas décadas da vida intrafísica pela conscin interessada. 

2. Desperticidade. A segunda meta, a médio prazo, nesta ou noutra vida intrafísica 

à frente, é a condição da desperticidade do ser desperto, a conscin desassediada, permanente, to-

tal. Esta meta deve exigir séculos, ou melhor, milênios, de esforços contínuos à conscin pré-sere-

nona. 

3. Serenismo. A terceira meta, a longo prazo, em qualquer momento futuro, é alcançar 

a condição do serenismo do Homo sapiens serenissimus, o Serenão ou a Serenona, o protótipo ou 

o modelo ideal do conscienciograma, segundo a Conscienciologia. Esta meta deve exigir multimi-

lênios de esforços coesos e contínuos para qualquer consciência. 

 

Resumo. Todas as 3 metas de recin são exequíveis e trazem, no corpo das propostas,  

o resumo do esforço de renovação consciencial de quem deseja, de fato, evoluir com sanidade  

e segurança, melhorando o nível do ciclo multiexistencial. 

Progressão. Obviamente, o grau de dificuldade progressiva, nesta planilha, apresenta-se 

incontestável a qualquer conscin lúcida e isenta. Nenhuma das 3 metas de reciclagem é, de fato, 

exequível com muita facilidade. Se fosse assim, já teríamos solucionado a dinamização da evolu-

ção egocármica e grupocármica há milênios. 

Matematização. Esta fórmula indica a matematização prática acessível à consciência lú-

cida, promovida por si própria. 

Teste. A você, experimentador ou experimentadora, será importante testar o grau de difi-

culdade, a fim de estabelecer os percentuais da selfperformance, consoante os megatrafores pes-

soais, pelas décadas afora da vida humana. 

Desafio. Este desafio do discernimento e da holomaturidade é pessoal no espaço e no 

tempo, e, segundo os fatos e parafatos, somente pode ser ultrapassado mesmo, na totalidade, em 

condições multimilenares, multidimensionais, multiexistenciais e multintermissivas, em múltiplos 

autorrevezamentos conscienciais entrosados, dentro do ciclo pessoal, evolutivo e existencial da 

consciência. Quanto mais extenso o vocabulário ativo da consciência, mais fecunda pode ser a au-

topensenidade. 

Saudação. Aos candidatos e candidatas à consecução desta planilha evolutiva importa 

desejar o Welcome aboard e os votos de sucesso dentro do imediatismo cosmoético, no hic et 

nunc. 

Microminoria. A microminoria das conscins, dentro do universo das pesquisas da Cons-

cienciologia, não tem a vocação da formação de gueto ou tribo. As bases da consciencialidade da 

conscin, embora ainda dentro de evidente microminoria, hão de estar sempre em interação estreita 

e assentadas na Socin. Esta somente deixará de ser patológica através de esforços pessoais e gru-

pais do exemplarismo da reeducação evolutiva. 

Megamensagens. Os princípios da Ciência Conscienciologia, diferentes dos das demais 

Ciências Convencionais, Materiológicas ou Eletronóticas, representam as megamensagens funda-
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mentais para a Humanidade porque conseguem expandir o poder explicativo, coerente, com co-

meço, meio e fim, a todos os cantos da vida humana e da vida extrafísica, ou à compreensão teáti-

ca das realidades mais prioritárias à evolução consciencial no Cosmos. Obviamente, quem tem 

mais facilidade de assimilar tais mensagens são as pessoas intermissivistas pré-ressomáticas sen-

do impraticável a massificação de tais conhecimentos neste Século XXI. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, dispostas na ordem funcional progres-

siva, 7 áreas básicas componentes da classificação dos ângulos de experimentações objetivas, 

pessoais e grupais da Conscienciologia, analisadas na Enciclopédia da Conscienciologia: 

1.  Autoconscienciologia: as pesquisas da consciência por si própria. 

2.  Conscienciologia: a Neociência Conscienciológica propriamente dita. 

3.  Intraconscienciologia: as pesquisas do microuniverso intraconsciencial. 

4.  Extraconscienciologia: as pesquisas do exterior ao microuniverso consciencial. 

5.  Paraconscienciologia: as pesquisas das manifestações extrafísicas da consciência. 

6.  Interconscienciologia: as pesquisas das manifestações das consciências entre si. 

7.  Policonscienciologia: as pesquisas globalizantes, em grande escala, das consciências. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a Conscienciologia, indicados para  

a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens 

interessados: 

1.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia. 

2.  Autopesquisologia:  Experimentologia. 

3.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia. 

4.  Facilitador  da  Conscienciologia:  Parapedagogiologia. 

5.  Paradoxo  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia. 

6.  Portfolio  da  Conscienciologia:  Experimentologia. 

7.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia. 

 

A  CONSCIENCIOLOGIA  DÁ,  A  QUEM  SE  INTERESSAR,  
O  SENTIDO  LÓGICO  PARA  A  VIDA  HUMANA,  OU  SEJA: 
PACIFICA  O  MICROUNIVERSO  DA  PERSONALIDADE  DE 

MODO  RACIONAL,  COM  O  AUTODISCERNIMENTO  LIVRE. 
 

Questionologia. Você encontra alguma incoerência nos desafios evolutivos críticos 

apresentados pelos princípios da Conscienciologia? Ou tais princípios fortalecem a vontade de 

autopesquisar ainda mais? 

 
Filmografia  Específica: 

 
1.  Enciclopédia da Conscienciologia Eletrônica. Autor: Waldo Vieira. Tipo de mídia: CD-ROOM. País: 

Brasil. Data: 2008. Idioma: Português. Produção em Parceria: Editares; Comunicons; & Campus CEAEC. Criação do 

Sistema e duplicação do CD-ROM: Insite Comunicação. Dados Importantes sobre o CD-ROOM: 1000 verbetes; 
3.792 páginas; & 173 Especialidades da Conscienciologia. Sinopse: Versão eletrônica da Enciclopédia da Consciencio-

logia. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-
nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 82, 140 e 144. 
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2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 11, 27, 33, 49, 91, 139, 
351, 751 e 799. 

3.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-
gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 90 a 95. 
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C O N S C I E N C I O L O G I A    P R O F U N D A  
( I N T R A C O N S C I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Conscienciologia Profunda é a Neociência aplicada às pesquisas, em ní-

vel da máxima profundidade e abrangência, da consciência de modo integral, multidisciplinar, 

multicultural, multidimensional, multitemporal, multiexistencial, holopensênico, holomnemônico, 

holobiográfico, holocármico, holossomático e, sobretudo, segundo as reações pessoais perante as 

energias imanentes (EIs) e as energias conscienciais (ECs), bem como nos múltiplos estados, ní-

veis de acuidade e condições de manifestações autopensênicas, através dos auto e heterexperi-

mentos com os atributos mentaissomáticos (Mentalsomatologia), paracerebrais (Paracerebrolo-

gia), dimensões e fenômenos conscienciais (Parafenomenologia) em geral. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; senso íntimo”, e este do verbo cons-

cire, “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 te-

ma”. A palavra profunda procede do idioma Latim, profundus, “profundo; colocado em lugar 

fundo”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Ciência da Consciência Profunda. 2.  Pesquisologia da Consciência 

Profunda. 3.  Megaconscienciologia. 4.  Omniconscienciologia. 5.  Cosmossintesologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas Conscienciologia Profunda, Conscienciologia 

Profunda Intrafísica e Conscienciologia Profunda Parapsíquica são neologismos técnicos da In-

traconscienciologia. 

Antonimologia: 01.  Inconscienciologia. 02.  Materiologia. 03.  Eletronótica. 04.  Mate-

rialismo. 05.  Ciência Convencional. 06.  Física. 07.  Química.  08.  Biologia. 09.  Neurologia. 

10.  Cerebrologia. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi conscienciológico; a autoconsciencialidade lar-

ge; o full time da interassistencialidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à omniconsciencialidade. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Tudologia: 

Conscienciologia Profunda. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciologia; os ortopensenes; a ortopen-

senidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; as autopense-

nizações profundas. 

 

Fatologia: a Conscienciologia Profunda; a Ciência Conscienciocêntrica Profunda;  

a Autoconscienciometrologia Profunda; a autoconsciencialidade profunda; a autanálise profunda;  

o estudo aprofundado da personalidade integral; a abstração profunda; as ações civilizatórias;  

a vivência da maxifraternidade compreendida; a afinidade estreita com os princípios cosmoéticos; 

a autanálise evolutiva profunda; a autoconsciência profunda; a autocrítica profunda; a autorrefle-

xão profunda; a compreensão da seriéxis; a interação profunda com o Cosmos; a inteligência evo-

lutiva (IE); o entendimento erudito da interdependência evolutiva; a recuperação dos cons mag-

nos; a autoprospecção profunda do ego; a recin mais profunda. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autoparapsiquis-

mo cosmoético; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a interação parapsíquica profunda; 

o extrapolacionismo parapsíquico avançado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: os princípios evolutivos compreendidos e vivenciados em profundidade. 

O primeiro princípio da grande Ciência – ao modo da Conscienciologia –, determina: qualquer 

grande Neociência precisa ser criticada e não idolatrada. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: as teorias conscienciológicas; a teoria da autoconsciencialidade cosmoéti-

ca avançada. 

Tecnologia: as técnicas conscienciológicas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico da interassistencialidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos. 

Efeitologia: os efeitos das reciclagens intraconscienciais promovidas pela Consciencio-

logia. 

Neossinapsologia: a conquista teática das neossinapses intermissivas. 

Ciclologia: o ciclo das neoideias conscienciológicas; a autocompreensão avançada do 

ciclo multiexistencial pessoal (CMP). 

Binomiologia: o binômio conscin erudita–Conscienciologia Profunda; o binômio cons-

cienciólogo-Conscienciologia. 

Interaciologia: a interação pessoal avançada com a proéxis em andamento. 

Crescendologia: o crescendo Extraconscienciologia–Autoconscienciologia Profunda. 

Polinomiologia: o polinômio Intraconscienciologia Profunda–Extraconscienciologia 

Profunda–Interconscienciologia Profunda–Policonscienciologia Profunda. 

Antagonismologia: o antagonismo Conscienciologia Profunda / Materiologia Pro-

funda. 

Paradoxologia: o paradoxo inversor existencial jovem–Conscienciologia Profunda. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia; a xenofilia; a evoluciofilia; a experimentofilia;  

a pensenofilia; a parapsicofilia. 

Holotecologia: a consciencioteca; a evolucioteca; a autocognoteca; a intelectoteca;  

a cosmoteca; a experimentoteca; a pensenoteca. 

Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Autoconscienciometrologia; a Auto-

consciencioterapia; a Omnicriticologia; a Omnidiscernimentologia; a Holomaturologia; a Cosmo-

conscienciologia; a Autopensenologia; a Autopesquisologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens megaconscientiolo-

gus; o Homo sapiens intraphysicologus; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens evo-

lutiologus; o Homo sapiens omniperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens 

holophilosophus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Conscienciologia Profunda Intrafísica = a da conscin conscienciológica 

teórica; Conscienciologia Profunda Parapsíquica = a da conscin conscienciológica, teática, vo-

luntária com razoável sinalética paraperceptiva vivenciada. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica da CCCI. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a Conscienciologia Profunda, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aula  de  Conscienciologia:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Condição  conscienciológica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Interconscienciologia:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Intraconscienciologia:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

09.  Maxidissidente  coadjutor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Policonscienciologia:  Policarmologia;  Neutro. 

11.  Portfolio  da  Conscienciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

12.  Radicalidade  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

 

A  VIVÊNCIA  DA  CONSCIENCIOLOGIA  PROFUNDA  SURGE  

MAIS  INTENSAMENTE  NA  VIDA EVOLUTIVA  DOS  SERES  

DESPERTOS  QUANDO  A  DESASSEDIALIDADE  GERAL  CO-
MEÇA  A  ATUAR  NA  EXISTÊNCIA  INTRA  E  EXTRAFÍSICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já alcançou nível satisfatório de interação com  

a Conscienciologia Profunda? Por quais razões? 
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C O N S C I E N C I Ó L O G O  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conscienciólogo (ou a consciencióloga) é a conscin empenhada no estu-

do permanente e na experimentação objetiva, dentro do campo de pesquisas da Conscienciologia, 

na qualidade de agente de renovações evolutivas (agente retrocognitor), no trabalho libertário (ta-

res) das consciências, em geral, da ignorância quanto às verdades relativas de vanguarda (neo-

verpons). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e es-

te do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composi-

ção logo deriva do idioma Grego, lógos, “linguagem; proposição; definição; palavra; noção; ra-

zão; senso comum; motivo; juízo; opinião; estima; valor dado a alguma coisa; explicação; a razão 

divina; falante; o que fala; o que estuda, conhece, é especialista em”. 

Sinonimologia: 1.  Pesquisador da Conscienciologia. 2.  Estudante da Conscienciologia. 

3.  Conscin polimorfa. 

Neologia. O vocábulo conscienciólogo e as duas expressões compostas conscienciólogo 

adolescente e conscienciólogo adulto são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 01.  Consciênçula. 02.  Conscin vulgar. 03. Conscin podálica.  

04.  Conscin patológica; conscin regressiva. 05.  Conscin inexpressiva. 06.  Conscin bifronte.  

07.  Conscin simplória; conscin superficial. 08.  Personalidade da robéxis. 09.  Pesquisador da 

Eletronótica. 10.  Anticonscienciologista; estudante da Eletronótica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autoconsciencialidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal resultante da aplicação dos princípios da Cons-

cienciologia; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os orto-

pensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: o autodiscernimento; a centragem consciencial cosmoética; a inteligência 

evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o desafio do tenepessismo; o Curso Intermissivo (CI) pessoal, pré- 

-ressomático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução cosmoética. 

Tecnologia: a técnica das prioridades evolutivas pessoais. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico indispensável. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos. 

Efeitologia: o efeito potencializador dos atos pessoais cosmoéticos. 

Neossinapsologia: as neossinapses alcançadas pela recuperação dos cons magnos. 
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Ciclologia: o ciclo multiexistencial evolutivo (CMP). 

Binomiologia: o binômio força presencial–consciência atratora. 

Interaciologia: a interação inafastável evolução consciencial–interassistencialidade. 

Crescendologia: o crescendo volição-intenção-determinação-realização. 

Trinomiologia: o trinômio (homografia) consciência-coerência-continuísmo. 

Polinomiologia: o polinômio somático olhar-postura-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida. 

Paradoxologia: o paradoxo da Conscienciologia consciência individual–polivalência. 

Politicologia: a democracia direta; a proexocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a evoluciofilia; a sociofilia; a conviviofilia. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a proexoteca; a cosmoeticoteca; a teaticoteca;  

a parapsicoteca; a mnemoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Personologia; a Elencologia; a Intra-

conscienciologia; a Temperamentologia; a Parassemiologia; a Autopesquisologia; a Holomaturo-

logia; a Sociometrologia; a Comunicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampara-

dor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeu-

ta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reedu-

cador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a consciencióloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampara-

dora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a com-

passageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; 

a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducado-

ra; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existen-

cial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercep-

ciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a vo-

luntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens holomaturologus;  

o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens parapsychicus; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscienciólogo adolescente = o jovem (rapaz ou moça) voluntário da 

ASSINVÉXIS; conscienciólogo adulto = o autor (ou autora) de livro conscienciológico publi-

cado. 

 

Culturologia: a cultura da Conscienciologia. 
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Cosmoeticologia. Segundo as especialidades da Conscienciologia, os conscienciólogos 

podem ser identificados por várias categorias, incluindo pelo menos, estas 16, listadas na ordem 

alfabética: 

01.  Comunicólogo. 

02.  Conscienciografologista. 

03.  Consciencioterapeuta. 

04.  Cosmoeticista. 

05.  Evoluciólogo. 

06.  Invexólogo. 

07.  Ofiexista. 

08.  Parageneticista. 

09.  Parapatologista. 

10.  Parassociólogo. 

11.  Paraterapeuta. 

12.  Proexólogo; 

13.  Projeciólogo. 

14.  Recexólogo. 

15.  Tenepessista. 

16.  Verponólogo. 

 

Formação. Há 4 facetas da personalidade do conscienciólogo (ou consciencióloga) de 

importância fundamental na estruturação da formação cultural e no desempenho da proéxis: 

1. Escolaridade. A obtenção de status universitário, de preferência, hoje, na área da saú-

de humana, a fim de embasar a carreira profissional e a independência econômico-financeira. 

2. Parapsiquismo. O desenvolvimento dos autopotenciais bioenergéticos e talentos pa-

rapsíquicos, em todas as modalidades fenomênicas mais acessíveis, objetivando oportunamente  

a prática da tenepes. 

3. Docência. A docência quanto às verdades relativas de ponta da Conscienciologia, ex-

tremamente relevante em qualquer instituição conscienciocêntrica, incluindo, aqui, a itinerância,  

a comunicabilidade pessoal evoluída e os cursos extracurriculares com os assuntos dos próprios 

estudos. 

4. Pesquisa. A contínua investigação e pesquisa dos fatos multidimensionais da conscin 

e consequências teáticas no dia a dia, escrevendo e publicando os achados, a partir do laptop 

pessoal. 

 

Facetas. Com o passar do tempo de trabalho e realizações, conforme o temperamento, os 

autopotenciais e a proéxis, o conscienciólogo (ou consciencióloga) experiente, na condição de mi-

nipeça lúcida atuante no âmbito de Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, identifi-

cará qual ou quais as facetas a serem predominantes nos autodesempenhos de profundidade, den-

tre, pelo menos, estas 7 condições ou egos (sociais), aqui listados em ordem alfabética: 

1.  Cientista: o pesquisador participante das pesquisas conscienciais. 

2.  Energizador: o praticante da tarefa energética pessoal (tenepes) diária. 

3.  Epicon: o vivenciador da tarefa do esclarecimento (tares). 

4.  Escritor: o autor publicado (gestações conscienciais). 

5.  Filósofo: o exemplificador da cosmoética. 

6.  Professor: o debatedor itinerante. 

7.  Sensitivo: o parapsiquista teático. 

 

Consciencioterapia. A tarefa do conscienciólogo não é fácil devido às verdades relati-

vas de ponta da tares embasando o trabalho conscienciológico. 

Comunicologia. Por exemplo, devido à tares, em outro país, empregando outro idioma 

diverso da língua nativa, certas conscins, afirmam não entenderem bem o palestrante devido ao 

sotaque ou à comunicação coloquial insuficiente. 
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Estressamento. Sempre é inteligente verificar se tais pessoas não estão investindo contra 

o comunicador tão somente para fugirem das verdades relativas de ponta trazendo o estresse sadio 

da inevitável crise de crescimento evolutivo. 

Poliglotismo. A comunicação em outro idioma com sotaque não é negativa. Pode ser até 

charmosa. Quem quer entender, entende sempre a exposição do conscienciólogo. 

Técnica. Para averiguar exatamente o nível funcional de comunicação verbal, basta  

o comunicólogo fazer o levantamento de quantas pessoas, nativas ao lugar, vieram falar após  

a  exposição, evidenciando haverem entendido a exposição. 

Extrafisicologia. O intelectual, neste início do Século XXI, ao viver existência intrafísi-

ca puramente acadêmica, estará sempre em subnível perante os próprios desempenhos evolutivos, 

em função do paradigma newtoniano-cartesiano em decadência ante as verdades relativas de pon-

ta da Extrafisicologia. 

Mentalsomatologia. A mentalsomática desperta o cientista (pesquisador ou conscienció-

logo) para não se deixar sucumbir pela alienação, significando aqui a separação dos produtos do 

próprio trabalho, como valioso bem para a Socin e para todos. 

Criatividade. Quando a conscin trabalha, por exemplo, 3 horas em determinado  tema 

no computador, durante a noite, e vai se deitar cansada, sempre existem, neste momento, 2 ou  

3 assuntos extras, ao modo de posfácios, ou postscriptum, sobrepairando o contexto em estudo,  

e ainda não abordados convenientemente. Nessa ocasião, o melhor a fazer é listar, por escrito, os 

temas para serem desenvolvidos depois, coroando o trabalho intelectual iniciado. 

Pensenologia. O conscienciólogo, igual ao filósofo, há de empregar premissas para su-

portar as próprias declarações, até chegar à conclusão, no desenvolvimento de teses e argumenta-

ções, a fim de não precisar de ficar com raiva, escravo da adrenalina – atitude anticosmoética – 

quando apresenta os argumentos dedutivos ou indutivos (Pensenologia) nos debates públicos. 

Proexologia. O maior poder pessoal, comunicativo, da consciencióloga ou do conscien-

ciólogo é o autodiscernimento e a verbação pessoal vivida, capazes de fornecer a potência ener-

gética presencial (epicon), gerada pelo trinômio vontade, intencionalidade e autodisciplina, capa-

zes de obter de outra conscin, sem sugestão, hipnose, lavagem cerebral, persuasão ou inculcação, 

o novo comportamento cosmoético a ser adotado espontaneamente (renovação, recin, reci-

clagem). 

Paraterapeuticologia. Esta conduta intrafísica exemplificativa é similar a do ampara-

dor-desassediador extrafísico. Não se pode esquecer o fato: a tarefa do esclarecimento (tares), 

própria do conscienciólogo, é o exercício do desassédio ou o exorcismo permanente do erro e da 

mentira em si e nos demais. 

Seminal. O conscienciólogo – homem ou mulher – ainda vai ser, por muito tempo,  

o cientista seminal da Conscienciologia. 

Verdades. O conscienciólogo e a consciencióloga, principalmente se intermissivistas, de 

consciências tranquilas consigo mesmos, trabalham com as verdades relativas de ponta, devendo, 

racionalmente, divulgar de maneira cosmoética ou trazer as ideias evolutivas originais para este 

planeta. 

Autodidatismo. As primeiras gerações de conscienciólogos autoconscientes terão de vir 

de fora das universidades humanas. Esta exigência das realidades intrafísicas impõe o autodidatis-

mo como norma prática intelectual insubstituível no âmbito da independência crítico-científico- 

-filosófica permanente. 

Analista. O conscienciólogo(a), antes de tudo, é analista dos fatos do Cosmos polarizado 

na consciência, daí o valor da técnica do cosmograma. 

Especialização. O conscienciólogo (ou consciencióloga) é especialista no generalismo, 

universalismo, cosmograma e conscienciograma. 

Questionadores. Ao conscienciólogo (ou consciencióloga) será sempre preferível pro-

curar na condição de companhias, as conscins questionadoras, homens e mulheres. 

Visibilidade. Os conscienciólogos serão ainda por muito tempo, profissionais e até mes-

mo autores de pouca visibilidade intrafísica, porém, não em relação à extrafísica. 
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Didática. Segundo a Parapedagogiologia, perante a conscin, a tarefa didática essencial  

e até consciencioterápica do conscienciólogo – na condição de ser social lúcido mais amadurecido 

consciencialmente na vida terrestre – é chancelar, entrosar e atualizar o Curso Intermissivo de in-

teressados na vida humana, evitando as repetições de perdas de tempo, condições e oportunidades 

existenciais, na priorização e dinamização do rendimento das realizações evolutivas. 

Entrosamento. Quanto mais a conscin conseguir o entrosamento entre a vida íntima  

e a existência pragmática exposta no dia a dia, maior será a autossatisfação interior e a possibili-

dade de manutenção do equilíbrio e do domínio de si própria. 

Rendimento. O rendimento existencial deve ser medido realisticamente pelo exato per-

centual de entrosamento entre essas duas condições – a vida íntima e a vida pública – perante o 

estado da autoconscientização multidimensional (AM). 

Premissa. Há de se partir da premissa de ser o corpo de princípios e teorias da consciên-

cia, ou do grupo de conscins, o grupocarma, sempre maior em comparação com o acervo das rea-

lizações práticas. O defasamento ou o gap (distância, brecha ou vácuo) entre a primeira  condição 

e a segunda evidencia, de modo indefensável, a condição nua e crua da extensão do subnível na 

rentabilidade existencial da proéxis pessoal. 

Discernimento. Por isso, é fácil encontrar, com frequência, conscins de plástica impecá-

vel (soma), com evidente vontade (corpo energético), expressiva boa intenção (psicossoma), e in-

discutível genialidade (mentalsoma), mas internadas nos hospitais psiquiátricos no estado da vigí-

lia física; e consciexes perturbadas, nas dimensões extrafísicas mais patológicas, porque aí falta  

o autodiscernimento capaz de conjugar harmonicamente os atributos conscienciais e impor priori-

zações às opções evolutivas. 

Harmonia. A disposição para viver a superioridade física (soma); o ato de se identificar 

o megafoco ou a superioridade decisória (corpo energético); a orientação artística ou a superiori-

dade emotiva (psicossoma); ou o pragmatismo intelectual e superioridade intelectiva (mentalso-

ma); simplesmente, só por si mesmos, não harmonizam (homeostase holossomática) a consciên-

cia em definitivo, com eficientes compensações ou desbloqueios, quanto ao holossoma. 

AM. Neste caso, falta a harmonia do discernimento consciencial / maturidade extrafísica, 

a autoconscientização multidimensional, única performance capaz de cimentar, sadiamente, lacu-

nas, brechas ou fissuras parapatológicas na estrutura complexa do holossoma. 

Holomaturidade. Conclusão: o traço interdimensional ou a holomaturidade é, de fato,  

a chancela da superioridade mais atuante evolutivamente, no final das contas holocármicas, para 

todas as consciências. 

Soma. Nenhuma pessoa é o soma ou o corpo humano. A consciência tão somente aciona 

o soma de modo indireto, a todo momento, na vida intrafísica, dentro da condição de restringi-

mento temporário da consciência. 

Mapas. Há mapas com muitas ou poucas indicações para o pesquisador. Segundo a Pen-

senologia, cada vida humana é mapa no qual vamos traçando linhas e pontilhando caminhos com 

os autopensenes ou as assinaturas pensênicas pessoais. 

 

Teste. Eis 20 perguntas, dispostas na ordem alfabética quanto às qualificações, ou os 

bons hábitos pessoais, a serem encontradas, com lógica, no microuniverso da consciencióloga ou 

do conscienciólogo veterano: 

01. Arquivologia. Mantenho arquivo especializado de recortes, comunicações pes-

soais, xerocópias, caderno de notas, pendrives, livros de campo e guias práticos? 

02. Assistencialidade. Produzo acoplamentos áuricos e assimilações simpáticas (as-

sins) em favor de outras pessoas, ao modo de ferramentas de trabalho útil? 

03. Autodidatismo. Vivencio a escolaridade de, pelo menos, 1 curso superior, com au-

todidatismo multidisciplinar para o resto da vida intrafísica? 

04. Bibliografias. Componho fichamentos bibliográficos por toda a minha existência? 

05. Bioenergética. Libero sempre ECs, ou energias conscienciais autodefensivas e pa-

cificadoras, com desencadeamento do estado vibracional? 
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06. Cadastramentos. Faço listagem e coleciono endereços, questionários, tabelas, rela-

tos enriquecedores, biografias selecionadas, relatórios e datas? 

07. Comunicabilidade. Domino com fluência, no dia a dia, 3 idiomas práticos? 

08. Cosmoética. Exerço, onde e quando possível, de modo constante, a autoincorrupti-

bilidade cosmoética, lúcida, intra e extrafisicamente? 

09. Debates. Participo de debates verbais e por escrito, de mesas redondas, brainstor-

mings e seções de pesquisas das publicações idôneas? 

10. Didática. Já experimentei a própria didática lecionando ou ministrando curso, mes-

mo elementar, de Projeciologia ou Conscienciologia, teórico e prático? 

11. Enumerações. Tenho o hábito de listar com lógica, as matérias técnicas de pesqui-

sa e observação? Discernimento é pesquisar o formigueiro sem se sentar nele. 

12. Leituras. Mantenho biblioteca própria de obras selecionadas em crescimento? 

13. Mentalsomatologia. Organizo tecnicamente as ideias escritas de vanguarda? 

14. Microinformática. Alcanço a condição ciberneticista do digitador (micreiro) disci-

plinado, produtivo e eficiente no uso útil dos microcomputadores? 

15. Participações. Exercito permanentemente, com polivalência, a consciência de 

equipe e o senso comunitário nas atividades libertárias das conscins e consciexes? 

16. PCs. Produzo, mesmo eventualmente, projeções conscientes? 

17. Pesquisas. Mantenho, sem sacrifício, automotivação e interesse crítico crescente 

pelas neoverpons da Conscienciologia? 

18. Publicações. Já publiquei pelo menos 3 artigos técnicos tendo recebido heterocríti-

cas isentas, de personalidades eruditas ou especialistas competentes? 

19. Redações. Anoto sempre, disciplinadamente, ideias e observações originais? 

20. Viagens. Conheço de modo universalista, no mínimo 3 países, além do espírito tu-

rístico, de passatempo, hobby descuidado ou do gado turístico medíocre? 

Teste. Quais destes hábitos você já incorporou, sem sacrifícios, à própria vida? 

 

Atribuição. A tarefa fundamental – talvez a mais nobre – do esclarecimento (tares) 

atribuída ao conscienciólogo(a), é ajudar a conscin buscadora borboleta a encontrar o próprio 

caminho, quando a mesma não pode chegar pelos próprios meios, à identificação e consecução 

razoável da autoproéxis. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem 

crescente de desenvolvimento consciencial, 7 categorias de conscienciólogo, ou consciencióloga, 

em geral, resumindo as argumentações precedentes: 

1.  Conscienciólogo teórico: conhece os fundamentos da Conscienciologia, sem vestir  

a camisa do voluntariado da megafraternidade; pacifista benigno; bibliofílico. 

2.  Conscienciólogo prático: cidadão autorganizado; voluntário conscienciológico; cola-

borador de Instituição Conscienciocêntrica (IC); cognopolita; autotraforista. 

3.  Conscienciólogo comunicador: comunicólogo atuante; conferencista; professor; in-

telectual militante; escritor publicado. 

4.  Conscienciólogo tenepessista: conscin maxiproexista; pesquisador; em franco desen-

volvimento parapsíquico. 

5.  Conscienciólogo epicêntrico: epicon lúcido; megagestor consciencial; cosmocrata 

teático. 

6.  Conscienciólogo ofiexista: veterano da tenepes trabalhando com ofiex própria; maior 

desenvolvimento parapsíquico. 

7.  Conscienciólogo desperto: ser desassediado, permanente, total; assistenciólogo; de-

sassediólogo. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o conscienciólogo, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

02.  Autocentramento  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

03.  Autoortodoxia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

04.  Categoria  de  consciência:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Compreensão  da  Conscienciologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  atratora:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Cotejo  conscin-conscienciólogo:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Faixa  conscienciológica:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Personalidade  complexa:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

 

O  CONSCIENCIÓLOGO  BUSCA  CONSTITUIR  A  DUPLA  

EVOLUTIVA  TENDO  EM  VISTA  A  META  DA  REALIZAÇÃO  

DE  GESTAÇÕES  CONSCIENCIAIS  E  DECORRÊNCIAS: 
A  TARES,  A  POLICARMALIDADE  E  A  DESPERTICIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se considera conscienciólogo ou conscienciólo-

ga? Com base em quais fatos? 
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C O N S C I E N C I Ó L O G O    D I P L O M A T A  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conscienciólogo diplomata é a consciência lúcida, intra ou extrafísica, 

atuante nas relações interconscienciais na condição de negociador, mediador, conciliador, integra-

dor e promotor de acordos, esclarecimentos e negociações multidimensionais, visando consensos 

intergrupais, concessões cosmoéticas e acertos multisseculares. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a todas as pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”,  

e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de com-

posição logo deriva do idioma Grego, lógos, “linguagem; proposição; definição; palavra; noção; 

razão; senso comum; motivo; juízo; opinião; estima; valor dado a alguma coisa; explicação; a ra-

zão divina; falante; o que fala; o que estuda, conhece, é especialista em”. O termo diplomata pro-

vém do idioma Francês, diplomate, “Ciência aplicada ao estudo dos diplomatas; quem é hábil nas 

relações; relativo aos diplomatas regulamentadores das relações internacionais”. Surgiu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Conscienciólogo agente de mediação cosmoética. 2.  Articulador pa-

rassocial. 3.  Articulador interassistencial cosmoético. 4.  Conciliador evolutivo. 5.  Integrador in-

terpessoal cosmoético. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscienciólogo diplomata, conscienciólogo di-

plomata tenepessista e conscienciólogo diplomata ofiexista são neologismos técnicos da Perfilo-

logia. 

Antonimologia: 1.  Agente de conflitos. 2.  Articulador anticosmoético. 3.  Assediador 

interconsciencial. 4.  Consciência bélica. 6.  Doutrinador de consciências. 7.  Manipulador consci-

encial. 

Estrangeirismologia: o conscienciólogo diplomata hard-hitting; o empowerment do 

conscienciólogo diplomata; a performance do articulador cosmoético nas negociações; o agré-

ment do embaixador interassistencial; o soft power da Paradiplomacia. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à Paradiplomacia Interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Inexiste di-

plomata angélico. Há multiconsensos doentios. Transformemo-nos silenciosamente, pacifica-

mente. 

Citaciologia: – A diplomacia é um jogo de xadrez em que os povos levam xeque-mate 

(Karl Kraus, 1874–1936). Ser espirituoso é metade de ser diplomata (Eça de Queiroz, 1845– 

–1900). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da mediação pró-evolutiva; o holopensene resul-

tante da aplicação dos princípios da Conscienciologia; os paratecnopenses; a paratecnopensenida-

de; os parapensenes; a parapensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o aperfeiçoa-

mento do materpensene pessoal; os megapensenes; a megapensenidade; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: as missões diplomáticas conscienciológicas; as representações diplomáticas; 

as agendas diplomáticas; o corpo diplomático nas embaixadas; os pareceres diplomáticos; as con-

cessões diplomáticas significativas; as políticas diplomáticas nas Instituições Conscienciocêntri-

cas (ICs); as itinerâncias diplomáticas; as negociações bilaterais e multilaterais; as negociações  
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e os acordos nos Conselhos da União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNI-

CIN); as omissões da Diplomacia; as políticas e relações internacionais; as concessões cosmoéti-

cas em prol da maioria; a mediação de conflitos; os esforços pessoais visando os acertos grupais; 

o tempo necessário na construção das soluções frente às controvérsias; o esclarecimento dos fatos 

e parafatos; a força da verbação na diminuição da conflitividade; o procedimento técnico da Di-

plomacia Policármica; a postura de semperaprendente mediante as oportunidades de resoluções 

grupocármicas; os encontros de destino visando os acertos multisseculares; a valorização do pa-

radigma consciencial nas análises e decisões da vida; a cláusula pétrea da proéxis; o plano de 

contingência proéxico; a ação essencial no cumprimento da proéxis; a Jornada de Paradiploma-

cia; as atuações paradiplomáticas dos epicons nos cursos de campo da Conscienciologia; a convi-

vialidade cosmoética aplicada à paradiplomacia nas interrelações dentro e fora da Comunidade 

Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a gestão das relações interconscienciais;  

o autexemplo pacificador. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a força presencial 

do conscienciólogo diplomata na condução do desassédio grupal; as ações paradiplomáticas; as 

missões paradiplomáticas; as agendas paradiplomáticas; os propósitos paradiplomáticos; a imu-

nidade paradiplomática; o exercício teático da Paradiplomacia; os Cursos Intermissivos (CI) para  

formação do paradiplomata; a atuação dos mediadores multidimensionais; os parafatos relativos 

 à Parapolítica e à Parageopolítica; o conscienciólogo diplomata enquanto representante da para-

procedência; a tenepes; a ofiex; as ações dos participantes nas dinâmicas parapsíquicas; as rela-

ções interconscienciais multidimensionais; as reurbexes resultantes da reeducação e da ressociali-

zação de consciências; as reuniões multidimensionais para os acertos grupais; as omissões supera-

vitárias diplomáticas no exercício do paradever; os interesses dos amparadores extrafísicos de 

função nos acordos evolutivos multidimensionais; a atuação da consciência nas relações interas-

sistenciais intergrupais multisseculares; o respeito incondicional ao paradireito das consciências. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Curso Intermissivo–Memoriologia–autoproéxis; o siner-

gismo autodiscernimento–acerto evolutivo; o sinergismo holomemória pessoal–autodiscernimen-

to maior; o sinergismo grafopensene–materpensene diplomático; o sinergismo autocognitivo re-

trocérebro–neocérebro; o sinergismo vida intrafísica–vida extrafísica paradiplomática. 

Principiologia: o princípio da reciprocidade evolutiva; o princípio da obrigatoriedade  

de reparar o dano; o princípio da legitimidade do CI; o princípio do constante aperfeiçoamento 

das funções paradiplomáticas; o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio da in-

tercompreensão nas relações paradiplomáticas; os princípios gerais do Paradireito; os princí-

pios da coexistência harmoniosa. 

Codigologia: os códigos de etiqueta social; as cláusulas interassistenciais do código 

pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do Homo sapiens pacificus; a teoria da paraimunidade conscien-

cial; a teoria do multiculturalismo; as teorias libertárias das relações multidimensionais. 

Tecnologia: as técnicas da Paradiplomacia; a técnica da desdramatização das conten-

das; as técnicas de mediação de conflitos; a técnica do autoconflitograma; a técnica do mitrida-

tismo interassistencial; a técnica de viver e evoluir em grupo; a técnica da tenepes. 

Voluntariologia: os voluntários diplomáticos; a teática do voluntariado na UNICIN. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Paragenética;  

o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da proéxis; o labo-

ratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o labo-

ratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Paradiplomatas; o Colégio Invisível dos Seriexó-

logos; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Policarmologia; o Colégio Invi-
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sível dos Politicólogos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Para-

direitologia; o Colégio Invisível da Parassociologia. 

Efeitologia: os efeitos positivos do exemplarismo diplomático; os efeitos do reconheci-

mento das relações paradiplomáticas; o efeito dos acertos pessoais gerando neoacertos abran-

gentes; os efeitos positivos da legitimidade; os efeitos evolutivos da anticonflitividade; o efeito 

pacificador do acordo ganha-ganha cosmoético; o efeito da validação pessoal verbaciológica; os 

efeitos evolutivos da paz entre as pessoas. 

Neossinapsologia: as neossinapses paradiplomáticas predispondo os acertos grupocár-

micos na atual ressoma. 

Ciclologia: o ciclo das recomposições grupocármicas; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP) da atividade diplomática. 

Enumerologia: o diplomata mediador; o diplomata conciliador; o diplomata promove-

dor das articulações cosmoéticas; o diplomata esclarecedor; o diplomata cosmoético; o diplomata 

tarístico; o diplomata multidimensional. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio liberdade-responsabili-

dade. 

Interaciologia: a interação paz pessoal–paz coletiva; a interação dos acordos intrafísi-

cos–acordos extrafísicos. 

Crescendologia: o crescendo autesforço–autocapacitação–autoridade moral na media-

ção paradiplomática. 

Polinomiologia: o polinômio diplomata–conscienciólogo diplomata–aprendiz de para-

diplomata–paradiplomata–parestadista. 

Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fanatismo; o antagonismo 

colaborações políticas / resistências políticas; o antagonismo democracia / sofocracia; o antago-

nismo intenções interassistenciais / intenções egoicas; o antagonismo liberdade evolutiva / inter-

prisão grupocármica; o antagonismo ser pacificador / ser belicista; o antagonismo intenções ex-

plícitas / segundas intenções; o antagonismo paz / guerra; o antagonismo comedimento nas ne-

gociações / contestações ideológicas exageradas. 

Politicologia: a assistenciocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia; a democracia 

pura; a discernimentocracia; a meritocracia; a lucidocracia; as políticas democráticas; as po-

líticas parademocráticas. 

Legislogia: a lei da ação e reação; as leis de causa e efeito; a lei da inseparabilidade 

grupocármica; as leis do Paradever; a lei do maior esforço evolutivo; as leis do autorreveza-

mento proexológico; as leis da seriéxis; a lei da restaurabilidade grupocármica. 

Filiologia: a comunicofilia; a criteriofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a logicofilia; a inte-

lectofilia; a cogniciofilia; a gnosiofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a disciplinofobia; a decidofobia; a conviviofobia; a co-

municofobia; a tanatofobia; a neofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da subestimação 

consciencial; a síndrome do conflito de paradigmas nas mediações diplomáticas; a síndrome da 

apriorismose; a síndrome do ostracismo; a síndrome do justiceiro; a síndrome do herói. 

Maniologia: a apriorismomania; a evitação da mania de cultuar o poder; a superação da 

fracassomania nos acordos diplomáticos; a profilaxia quanto à mania de centralizar as decisões. 

Mitologia: o mito da certeza absoluta; o mito da guerra justa; o mito do mensageiro 

divino; o mito da estratégia superior; o mito da perfeição política; o mito da ditadura “branda”. 

Holotecologia: a politicoteca; a pensenoteca; a conflitoteca; a controversioteca; a evolu-

cioteca; a socioteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Sociologia; a Paradiplomacia; a Paradiplomatico-

logia; a Parapoliticologia; a Autorrevezamentologia; a Liberologia; a Discernimentologia; a Poli-

carmologia; a Parassociologia; a Parapercepciologia; a Parageopolítica; a Proexologia; a Evoluci-

ologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o conscienciólogo diplomata; o diplomata; 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 dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o paracons-

cienciólogo; o paradiplomata. 

 

Femininologia: a consciencióloga diplomata; a diplomata; a acoplamentista; a agente re-

trocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; 

a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a dupló-

loga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exem-

plarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ide-

ológica; 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 para-

conscienciológa; a paradiplomata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo 

sapiens democraticus; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens evolutiologus; o Ho-

mo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscienciólogo diplomata tenepessista = a consciência atuante nas rela-

ções interassistenciais na prática diária da tenepes; conscienciólogo diplomata ofiexista = a cons-

ciência atuante nas relações interassistenciais na vivência teática da ofiex. 

 

Culturologia: a cultura da Paradiplomacia; a mediação intercultural; a cultura da pa-

cificação; a cultura proexológica; a Multiculturologia da Interassistencialidade. 

 

Trafores. Segundo a Traforologia, eis, em ordem alfabética, relação não exaustiva de 12 

características pessoais qualificadas, essenciais ao conscienciólogo diplomata: 

01.  Acolhedor. 

02.  Agente reurbanizador. 

03.  Aglutinador interassistencial. 

04.  Articulador cosmoético. 

05.  Comunicador tarístico. 

06.  Conciliador protagonista. 

07.  Exemplarista. 

08.  Líder pragmático. 

09.  Mediador traforista. 

10.  Negociador autocrítico. 

11.  Pacificador. 

12.  Universalista. 
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Conscienciocentrologia. A atuação do conscienciólogo diplomata em ICs é, principal-

mente, a de articulação das interrelações multidimensionais a favor dos interesses proexológicos 

do maior número de consciências envolvidas. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Proexologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 atribui-

ções do conscienciólogo diplomata: 

1.  Contribuir. Colaborar com o desenvolvimento da maxiproéxis grupal. 

2.  Fomentar. Estimular as relações amistosas na convivialidade sadia. 

3.  Informar. Divulgar o andamento e evolução dos acontecimentos através de atas, pa-

receres, informativos, acordos, tratados e publicações sobre a Conscienciologia. 

4.  Negociar. Transacionar diplomaticamente projetos suprainstitucionais com represen-

tantes das ICs e dos Conselhos da UNICIN. 

5.  Proteger. Resguardar os interesses dos intermissivistas, dentro dos limites estabeleci-

dos pelo Paradireito e pela Cosmoética. 

6.  Representar. Traduzir os interesses das ICs nos Conselhos da UNICIN, na CCCI, na 

Socin e nas Cidades do Conhecimento (Cognópolis). 

 

Classificação. Segundo a Praxiologia, o conscienciólogo diplomata procura ser especia-

lista nas relações sociais e nas reflexões políticas, econômicas e éticas, a exemplo das 3 funções 

relacionadas em ordem alfabética: 

1.  Política. Coordenar os conselhos da UNICIN; assinar acordos de parcerias entre as 

ICs; articular grupos evolutivos. 

2.  Protocolar. Participar das convenções na CCCI, dos conselhos e das mudanças de 

coordenações de ICs. 

3.  Técnica. Coordenar e acompanhar atividades de projetos suprainstitucionais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o conscienciológo diplomata, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Antiprotecionismo  conscienciológico:  Universalismologia;  Homeostático. 

03.  Autorrevezamento  multiexistencial:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

04.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Desamarração:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Gestor  parapsíquico:  Conscienciocentrologia;  Homeostático. 

08.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

09.  Megarresponsabilidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

10.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

11.  Paralegislogia:  Paradireitologia;  Homeostático. 

12.  Polidez  fraterna:  Comunicologia;  Homeostático. 

13.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Retrossenha  pessoal:  Holomemoriologia;  Homeostático. 
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O  CONSCIENCIÓLOGO  DIPLOMATA  É  A  CONSCIÊNCIA  

PROTAGONISTA,  ATUANTE,  ARTICULADORA  COSMOÉTICA,  
CONTRIBUINDO  PARA  A  OBTENÇÃO  DE  SOLUÇÕES  PA-

CIFICADORAS  E  RECONCILIATÓRIAS  PARA  TODOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o próprio nível de conscientiza-

ção da condição de conscienciólogo diplomata nas interrelações cotidianas? 
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Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 116, 
191, 254, 264, 286, 359, 390, 683, 764, 792, 809, 856, 899 e 997. 

16.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Interna-

cional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 50, 321, 382, 483, 

631, 681 e 722. 

E. R. 
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C O N S C I E N C I Ô M E T R A  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. O conscienciômetra é a conscin, homem ou mulher, praticante da tenepes, 

pesquisadora, especialista no emprego de recursos, métodos e instrumentos capazes de “mensu-

rar” a consciência integral, atuando enquanto agente de renovações evolutivas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. A palavra metro vem do idioma 

Grego, métron, “instrumento para medir, uma medida”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Técnico em Conscienciometria. 2.  Autoconscienciômetra. 3.  Hete-

roconscienciômetra. 4.  Perquiridor da Conscienciometrologia. 5.  Avaliador conscienciométrico. 

6.  Conscin versada na Conscienciometrologia. 

Neologia. O vocábulo conscienciômetra e as duas expressões compostas conscienciôme-

tra iniciante e conscienciômetra experiente são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Apriorota em conscienciometria. 2.  Jejuno em Autopesquisologia. 

3.  Pesquisador da Eletronótica. 4.  Teorista em medidas conscienciometrológicas. 

Estrangeirismologia: a expertise conscienciométrica; o personal de renovações evolu-

tivas; o strong profile evolutivo; o open mind facilitando as autopesquisas intimológicas; os feed-

backs esclarecedores; o upgrade evolutivo advindo da congregação de consciências no labor con-

junto na tares conscienciometrológica. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da consciência. 

Megapensenologia. Eis 2 megapenenses trivocabulares relativos ao tema: – Conscien-

ciômetra: autescolha intermissiva. Conscienciômetra: autopesquisador teático.  

Coloquiologia. Eis duas expressões populares relativas ao tema: o ato de colocar o dedo 

na ferida quando necessário; a abordagem assertiva em cima do lance na tarefa do esclarecimen-

to, tares. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1. “Conscienciograma. A conscin lúcida enfrenta o Conscienciograma com motivação  

e intrepidez. O ouro verdadeiro não receia o fogo”. “Pela análise do Conscienciograma você po-

de conhecer o próximo além das aparências”.  

2. “Conscins. Quem já passou pela experiência de ter sido conscin-cobaia na Instituição 

Conscienciométrica (IC), CONSCIUS, pode ter sido virado pelo avesso, consciencialmente, sem 

entrar em conflito”. 

 

Unidade. A unidade de medida da consciencialidade do conscienciômetra é a autocons-

cienciometria téatica.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal conscienciometrológico; o holopensene pessoal da 

Autopesquisologia; o holopensene pessoal da holomaturidade evolutiva; o holopensene pessoal 

acolhedor; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropen-

senes; a prioropensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os recexopensenes;  

a recexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os cognopensenes; a cognopense-

nidade; as comorbidades autopensênicas; a autopensenização mentalsomática curativa; a pense-
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nosfera pessoal interferindo na pensenosfera do assistido; o holopensene da Cosmoética Destruti-

va, base da Reeducaciologia. 

 

Fatologia: a conscin empenhada no estudo e na experimentação lúcida, dentro do campo 

de pesquisas da Intraconscienciologia; a avaliação evolutiva detalhista da consciência “inteira”;  

a perícia em recursos e técnicas conscienciometrológicas; a atuação no aprofundamento cons-

cienciométrico; a consciência pesquisadora de si mesma, sendo objeto e agente de pesquisa ao 

mesmo tempo; a Escala Evolutiva das Consciências, parâmetro dos perfis conscienciais evoluti-

vos; o livro Conscienciograma; o Enumerograma; o Intencionograma; o Pensenograma; o Para-

percepciograma; o Holopensenograma; o Gráfico Conscienciométrico; o Mapa Autoconsciencio-

métrico; a Apostila Técnica; a Energometria; o Caderno de Autoconscienciometria; o Parecer 

Conscienciométrico; os resultados e consequências da auto e heteravaliação evolutivas; o quebra-

-cabeça holobiográfico sendo construído a partir dos feedbacks; a heterajuda na elaboração do au-

todiagnóstico da realidade consciencial; a Associação Internacional de Conscienciometria Inte-

rassistencial (CONSCIUS); a opção consciente pelo autodesassédio mentalsomático; a docência 

conscienciométrica; o autexemplo evolutivo enquanto elemento de desdramatização na Parapeda-

gogiologia Conscienciometrológica; a assistência horizontal ombro a ombro; o abertismo consci-

encial enquanto condição sine qua non à assistência; a autocrítica aplicada aos megatrafares 

óbvios; a autoconscienciometria anatomizando a face pior de si mesmo, a fim de reciclar o lado 

parapatológico; as autocrenças; a achometria; o esbregue evolutivo ou o ponto cego na autoper-

cepção não deixando ver a própria realidade; o irrealismo mantenedor dos autequívocos; a auto-

imagem distorcida; a fantasia quanto à própria realidade; o estudo aprofundado da personalidade 

através de casuísticas e fatuísticas pessoais; as abordagens conscienciométricas específicas nos 

casos críticos; a depuração técnica do microuniverso consciencial da conscin-cobaia; a hetero-

conscienciometria priorizando a consciência enquanto foco principal de interassistência investiga-

tiva; a identificação dos megatraços da personalidade: megatrafor, megatrafar e megatrafal;  

a identificação do patamar evolutivo servindo de base à recin programada; o planejamento das re-

ciclagens através de novas ações, neo-hábitos sadios e rotinas úteis, evolutivos; a eficácia na do-

sagem da abordagem evitando o constrangimento anticosmoético; a impactoterapia cosmoética;  

o malestar consciencial; o autoconstrangimento cosmoético; a atitude proativa de não recuar ape-

sar dos erros identificados; o ato de reprocessar, ir em frente e enfrentar as autorreciclagens; a re-

educação pela primazia da racionalidade e da lógica; o exercício da fraternidade em favor dos ou-

tros; o preço a ser pago pelo posicionamento pessoal cosmoético edificador; o destemor, elemento 

componente da inteligência evolutiva (IE) e condição imprescindível ao exercício tarístico consci-

enciometrológico; o travão consciencial decorrentes de neofobias; o estudo da consciência, reali-

dade mais evoluída, relevante e prioritária do Cosmos; o histrionismo sadio, bom-humor  

e o exemplarismo explicitando a teática conscienciométrica; a Verbaciologia; a autodeterminação, 

gasolina azul da consciência empregada às autavaliações conscienciométricas; a dissecção do 

autotemperamento; a autocientificidade da cobaia de si mesma curando as próprias patologias; as 

autocuras lúcidas; o empenho pessoal no cumprimento dos compromissos evolutivos ante  

o evoluciólogo afim. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático da conscin predis-

posta à reciclagem intraconsciencial (recin); o autoparapsisquismo enquanto recurso de Pesquiso-

logia; as paratecnologias conscienciometrológicas extrapolando a mera realidade humana; a expe-

riência pessoal qualificando a força presencial; o raio laser mentalsomático; a amparabilidade;  

a monitoria extrafísica (equipex) evidenciada pelo padrão de energias homeostáticas e mentaisso-

máticas; o campo bioenergético conscienciométrico interassistencial, ambiente propício à expan-

são mentalsomática e a autoconscientização predispondo insights e reflexões contribuindo às re-

cins; o download de cons do paracérebro para o cérebro físico; a empatia e descoincidência vígil 

predisponentes ao rapport com os amparadores extrafísicos; as autodescobertas seriexológicas re-

sultantes do solilóquio mentalsomático; as paramizades; a conexão cérebro-paracérebro; o acopla-

mento energético; as paraintuições; os lampejos retrocognitivos; os flashes de retrovidas contex-
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tuais; a paramétrica utilizada na caracterização dos níveis evolutivos; as paratécnicas empregadas 

para amortizar os autotrafares, redirecionando energias e oportunidades; o parângulo das para-

tecnologias conscienciométricas qualificando a autocognição (Cogniciologia); a autoparapercep-

tibilidade servindo de ferramenta à práxis parapedagógica conscienciométrica; a leitura da psicos-

fera ampliando as heteranálises conscienciometrológicas; a paraidentidade intermissiva; as pa-

raacariações; a sintonia paracérebro-paracérebro enquanto conceptáculo multidimensional cosmo-

visiológico; a holosfera comprobatória pessoal; a conectividade conscienciômetra-paraconscienci-

ômetra, a dinamização do desenvolvimento da mentalsomaticidade (Mentalsomatologia) através 

dos extrapolacionismos evolutivos; o paradever da retribuição dos recursos, aportes e acervos 

recebidos para a consecução da autoprogramação existencial (autoproéxis). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo interassistencial dos conscienciômetras docentes; o si-

nergismo recurso mental–recurso parapsíquico; o sinergismo medida exata–medida justa;  

o sinergismo Conscienciometrologia-Paradireitologia. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da inversão conscienciomé-

trica déficit trafalista–superavit traforista; o princípio da cobaiagem interconsciencial recíproca; 

o princípio do cético otimista cosmoético (COC); o princípio da renovação evolutiva; o princípio 

do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) colaborando na correção dos tra-

fares identificados; o código grupal de Cosmoética (CGC) contribuindo na consecução da maxi-

proéxis. 

Teoriologia: a teoria da personalidade; a teoria de avaliação consciencial; a teoria da 

medida consciencial. 

Tecnologia: a técnica da autexposição; a técnica de associação de ideias; a técnica do 

detalhismo conjugada à técnica da exaustividade; a técnica do questionamento; as técnicas de 

abordagens conscienciométricas; a técnica da análise rápida da consciência; a técnica da análi-

se profunda da consciência; a técnica da conscin-cobaia voluntária do Conscienciograma;  

a técnica da reciclagem intraconsciencial. 

Voluntariologia: os voluntários cognopolitanos conscins-cobaias intermissivistas;  

o voluntariado conscienciológico auxiliando na recuperação de cons e / ou aquisição de neocons. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

despertologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório consci-

enciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; 

o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico Serenari-

um; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana (labcon). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometria; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Experimentologia;  

o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio In-

visível da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito da autocrítica sincera; o efeito positivo do enfrentamento dos auto-

trafares; o efeito eureca; o efeito da homeostática pelo autodiagnóstico; o efeito da interassisten-

cialidade gerando a descablagem de energias gravitantes e de consciexes energívoras; a autopa-

cificação enquanto efeito das reciclagens decorrentes da dissecção da personalidade através da 

análise do Conscienciograma; o efeito cascata homeostático da interação das energias assisten-

ciais entre equipin-equipex. 

Neossinapsologia: a recuperação de cons pela autocrítica e teáticas intensivas; a recu-

peração de neossinapses conscienciometrológicas; as neossinapses recinológicas; a assunção do 

neoparadigma consciencial exigindo neossinapses ou paraneossinapses; a substituição de retros-

sinapses dogmáticas por neossinapses evolutivas; as neossinapses interassistenciais alcançadas 

pela recuperação dos cons magnos. 
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Ciclologia: o ciclo conscienciométrico autavaliação-autodiagnóstico-reciclagem-reava-

liação; o ciclo da interassistência conscienciométrica autoconscienciometria-autexposição-hete-

roconscienciometria-feedback; o ciclo trafar-trafor; o ciclo da autorreeducação consciencial;  

o ciclo evolutivo das faixas etárias; o ciclo iscagem consciencial–assim antipática–inspiração de 

amparo–desassimilação simpática. 

Enumerologia: a conscin avaliadora cosmoética; a conscin analisadora criteriosa;  

a conscin dissecadora detalhista; a conscin examinadora discernente; a conscin investigadora mi-

nuciosa; a conscin perscrutadora acurada; a conscin pesquisadora cosmovisiológica.  

Binomiologia: o binômio autorreflexão-autopercepção; o binômio autavaliação-hetera-

valiação; o binômio abordagem profilática–abordagem corretiva; o binômio déficit trafalista–su-

peravit trafarista; o binômio autoimperturbabilidade-autoturbulência; o binômio precisão-exati-

dão; o binômio autocompreensão-heterocompreensão; o binômio autodiscernimento-autenfrenta-

mento; o binômio admiração-discordância; o binômio mudança de patamar evolutivo–caminho 

da harmonização intraconsciencial. 

Interaciologia: a interação conscienciômetra-docente–conscienciômetra-discente; a in-

teração autopesquisador-heteropesquisador; a interação análise-síntese; a interação introspec-

ção-prospecção; a interação equipin-equipex qualificando a interassistência. 

Crescendologia: o crescendo testes de despojamentos das autexposições públicas– 

–explicitações conscienciometrológicas; o crescendo autoconcentração-autorreflexão-autopon-

deração-autoconhecimento. 

Trinomiologia: o trinômio padrões-perfis-traços; o trinômio trafor-trafar-trafal; o tri-

nômio vontade-intencionalidade-autodisciplina; o trinômio concessão-omissão-omissuper; o tri-

nômio autodisponibilidade-autodespojamento-autexposição; o trinômio acareação-Consciencio-

metria-Consciencioterapia; o trinômio Conscienciometrologia-Autopesquisologia-Holomaturo-

logia. 

Polinomiologia: o polinômio objetividade-metria-aferição-avaliação-comparação;  

o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up; o polinômio autorrefexão-au-

tocriticidade-subjetividade-objetividade; o polinômio transparência-assertividade-posicionamen-

to-interassistencialidade. 

Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo heterocrítica 

construtiva / heterocrítica destrutiva; o antagonismo diagnóstico taconístico / diagnóstico tarís-

tico; o antagonismo parapsiquismo místico / parapsiquismo mentalsomático. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais se autopesquisa melhor se conhece, entende 

e compreende o mundo externo; o paradoxo quanto mais autoconhecimento, mais se vê a igno-

rância. 

Politicologia: a conscienciocracia; a cognocracia; a lucidocracia; a discernimentocra-

cia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada à Autopesquisologia; as leis de 

análise da personalidade; a lei evolutiva da ação e reação. 

Filiologia: a assistenciofilia; a cogniciofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia; a paratecno-

filia; a raciocinofilia; a reciclofilia; a sociofilia; a biofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a autocriticofobia; autocogniciofobia; autoconscienciometro-

fobia. 

Sindromologia: a síndrome da superficialidade; a síndrome do imediatismo; a síndrome 

da apriorismose; a síndrome do negativismo; a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a fracassomania; a megalomania; a mania de se fazer de vítima. 

Holotecologia: a psicopatoteca; a nosoteca; a patopensenoteca; a autopesquisoteca; a ci-

encioteca; a intelectoteca; a conscienciometroteca; a consciencioteca; a mnemoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Assistenciologia; a Autopesquisologia; 

a Cobaiologia; a Cogniciologia; a Cosmoeticologia; a Descrenciologia; a Evoluciologia; a Experi-

mentologia;  a Holomaturologia; a Intraconscienciologia; a Mentalsomatologia; a Parapercepcio-

logia; a Parassemiologia; a Pensenologia; a Temperamentologia; a Analiticologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassisten-

cial; a conscin enciclopedista; o ser Serenão. 

 

Masculinologia: o conscienciômetra; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o ampa-

rador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; 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 tenepes-

sista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;  

o tocador de obra; o homem de ação; o assistente policármico; o infiltrado cosmoético interas-

sistencial; o orientador evolutivo; o modelo evolutivo. 

 

Femininologia: a conscienciômetra; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a ampa-

radora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;  

a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a macrossô-

mata; 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 tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a assistente policármica; a infiltrada cosmoéti-

ca interassistencial; a orientadora evolutiva; a modelo evolutivo. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens intermissivista;  

o Homo sapiens cobaya; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo 

sapiens paratechnologicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens paradireitolo-

gus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscienciômetra iniciante = o pesquisador principiante na prática das 

técnicas conscienciometrológicas interassistenciais; conscienciômetra experiente = o pesquisador 

veterano na prática das técnicas conscienciometrológicas interassistenciais. 

 

Culturologia: a cultura conscienciométrica interassistencial; a cultura docente consci-

enciometrológica; a cultura do parapsiquismo conscienciométrico; a cultura do abertismo cons-

ciencial; a cultura da Autotransparenciologia; a cultura do feedback interassistencial; a cultura 

da Pesquisologia; a cultura da Mentalsomatologia. 

 

Autopesquisologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis a seguir, dispostas em ordem fun-

cional, as 4 etapas do ciclo autoconscienciométrico: 

1. Autavaliação. Fase do estudo técnico: momento da análise, exame, investigação acu-

rada sobre si mesmo (Conscienciogramologia). 

2. Autodiagnóstico. Fase do autorrealismo: momento de se ver de frente, encarar a rea-

lidade pessoal nua e crua (Intraconscienciologia). 

3. Reciclagem. Fase do autodesassédio: momento do megaponto de viragem; o turning 

point evolutivo (Autodesassediologia). 

4. Reavalição. Fase da autorretroperspectivação e autorreperspectivação: momento da 

reverificabilidade, reanálise (Autoquestionamentologia). 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Parapedagogiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 28 características, condições, condutas ou posturas evolutivas imprescindíveis ao contexto 

tarístico conscienciometrológico: 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6645 

01. Abertismo. Coragem e despojamento intraconsciencial quanto às autexposições pú-

blicas. 

02. Abordagem. Visão crítica, traforista e assistencial sobre as perspectivas trafaristas,  

expandindo a capacidade criativa e evitando posturas místicas, salvacionistas e dogmáticas (ideolo-

gias anacrônicas) na resolução de conflitos. 

03. Adequação. A justeza no trato ou na maneira de fazer a intervenção cognitiva, inte-

lectiva e mentalsomática. 

04. Autexemplo. Striptease consciencial cosmoético servindo de espelho, padrão ou 

modelo de autoridade constituída no caminho da Evoluciologia. 

05. Autocognição. Precisão sem rigidez e concentração sem monoideísmo. 

06. Autocriticidade. Manutenção do pensamento e do raciocínio crítico contribuindo 

para a autonomia pensênica dos assistidos. 

07. Autodesassedialidade. Esclarecimento através da glasnost dos autoposicionamen-

tos cosmoéticos. 

08. Autodiscernimento. Racionalidade e lógica aplicadas nas intervenções consciencio-

métricas, observando o melhor momento para a tares conscienciométrica. 

09. Autodisponibilidade. Prontidão assistencial, elo de rapport com os amparadores, 

favorecendo a captação de ideias, insights, percepções e parapercepções quanto ao trabalho liber-

tário das consciências. 

10. Autodomínio. Sobrepairamento desanuviador nos momentos entrópicos propician-

do clareza e lucidez às neoabordagens. 

11. Autorrealismo. Autenticidade e sinceridade nas diretrizes da tares ampliando a vi-

são de mundo, equalizando a autoimagem. 

12. Autorreciclagem. Reciclagens pessoais prévias promovendo estofo, know-how  

e autoridade moral pelo autexemplarismo. 

13. Autossustentabilidade. Autoconfiança na performance conscienciométrica auxili-

ando a minimizar ou eliminar o travamento consciencial. 

14. Cosmoeticidade. Conduta cosmoética de contraargumentar sem carregar nas tintas 

quanto aos fatos ou ao argumentador. 

15. Cosmovisão. Coleta  de informações e sistematização para construir o maior con-

junto de conhecimento possível às abordagens conscienciométricas. 

16. Descrenciologia. O princípio da descrença (PD) enquanto recurso técnico desasse-

diador evitando manipulações e induções anticosmoéticas. 

17. Desdramatização. Capacidade de mudar o viés da abordagem conscienciométrica  

a fim de ampliar a lucidez e a mentalidade do assistido. 

18. Didática. Analogias temáticas servindo de ganchos didáticos esclarecedores. 

19. Epicentrismo. Capacidade de discernir e saber dizer a verdade de modo direto 

quando se fizer necessário. 

20. Equilíbrio. Exemplarismo da educação ou bom-tom na perscrutação do argumento 

tarístico desassediador. 

21. Feedback. Assertividade no exercício de dar feedbacks e acessibilidade em receber 

feedbacks. 

22. Flexibilidade. Senso de humor, presteza, leveza (predisposição à fraternidade) na 

interlocução conscienciométrica. 

23. Hiperacuidade. Lucidez consciencial quanto ao estofo, limite cosmoético, evoluti-

vo ou timing alheio. 

24. Intenção. Intencionalidade clara, sadia e cosmoética enquanto pilar fundamental 

delimitador da postura esclarecedora. 

25. Mentalsomaticidade. Habilidade, conhecimento, traquejo e jogo de cintura para 

ajudar o assistido quanto à feitura do autodiagnóstico. 

26. Parapsiquismo. Sensoreamento de energias conscienciais ao modo de antena para-

bólica, captando além das aparências. 
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27. Priorização. Continuísmo, foco, persistência e constância contribuindo nas renova-

ções evolutivas. 

28. Teática. Atomização e dissecção do objetivo procurando fazer a convergência entre 

teoria e prática.  

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o conscienciômetra, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autavaliação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Neutro. 

02.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

03.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autossaturação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

05.  Binômio  Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia:  Experimentologia;  Ho-

meostático. 

06.  Conscienciofilia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

07.  Instância  de  avaliação:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

08.  Medida  conscienciológica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

09.  Medida  justa:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

10.  Megaqualificação  consciencial:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Paraconscienciometria:  Parapercepciologia;  Neutro. 

12.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Perfilologia:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

14.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  do  autoinventariograma:  Autoconscienciometrologia;  Neutro. 

 

TODA  ANÁLISE  CONSCIENCIOMÉTRICA  EXIGE  DO  CONS-
CIENCIÔMETRA  COMPETÊNCIA TÉCNICA  ESPECÍFICA,  TE-
ÁTICA  E  VERBAÇÃO,  PARA  EXPRESSAR  CORRETAMENTE 

ARGUMENTOS  RACIONAIS,  LÓGICOS  E  ASSISTENCIAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, manifesta qual abordagem técnica consciencio-

métrica? A abordagem cosmovisiológica homeostática, aberta e expansiva ou a apriorística, 

fechada e rígida? 

 
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 

143, 169, 173, 201 e 208. 
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 mi-

crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-
fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 

176, 548, 550 e 571. 
3.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 

caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 

glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas, 95, 96, 99, 

185, 186, 223, 450, 468, 469, 546, 547 e 550. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6647 

4.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 

652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1. 811 

megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 
28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 406 e 416. 

5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 65 e 67. 

 

A. G. 
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C O N S C I E N C I O T E R A P E U T A  
( C O N S C I E N C I O T E R A P I A )  

 

I.  Conformática 
 

Definologia. O consciencioterapeuta, homem ou mulher, é a conscin médico(a) ou psi-

cólogo(a), praticante da tenepes, técnico da interassistencialidade, capaz de acionar o tratamento, 

alívio ou remissão das patologias e parapatologias das consciências, por intermédio dos recursos  

e das técnicas derivadas da Conscienciologia ou, mais especificamente, da Consciencioterapia. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. A palavra terapeuta vem do 

idioma Francês, thérapeute, e esta do idioma Grego, therapeutes, “quem cuida, trata e / ou atende 

algum paciente; quem cura doentes”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Técnico em Consciencioterapia. 02.  Terapeuta da consciência inte-

gral. 03.  Terapeuta do holossoma. 04.  Terapeuta multidimensional. 05.  Técnico da assistência. 

06.  Doador policármico. 07.  Assistente em processo de assistência. 08.  Autoconscienciotera-

peuta. 09.  Heteroconsciencioterapeuta. 10.  Omniterapeuta. 

Neologia. Os 4 vocábulos consciencioterapeuta, miniconsciencioterapeuta, maxicons-

ciencioterapeuta e megaconsciencioterapeuta são neologismos técnicos da Consciencioterapia. 

Antonimologia: 1.  Psicólogo(a). 2.  Médico(a). 3.  Terapeuta ocupacional. 4.  Terapeuta 

alternativo. 5.  Psicoterapeuta. 6.  Psicanalista. 

Estrangeirismologia: o strong profile; o upgrade técnico evolutivo. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, especificamente do autodis-

cernimento quanto à saúde consciencial. 

Unidade. A unidade de medida da Consciencioterapia é a autocura. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde consciencial; o holopensene pessoal da 

terapeuticologia; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopense-

nidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; o holopensene pessoal da interassis-

tenciologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da reciclagem;  

o holopensene pessoal da Reeducaciologia; o holopensene pessoal da autolucidez; os lucidopen-

senes; a lucidopensenidade; o holopensene pessoal da Higiene Consciencial; os ortopensenes;  

a ortopensenidade; o holopensene pessoal da convivialidade; o holopensene pessoal harmônico; 

os megapensenes; a megapensenidade. 

 

Fatologia: o set consciencioterápico; as supervisões clínicas; o Programa de Aperfeiçoa-

mento do Consciencioterapeuta (PAC); o Curso para Formação do Consciencioterapeuta (CFC);  

os atendimentos consciencioterápicos: individuais, de casal, familiares, de grupo, de instituições; 

os atendimentos pontuais gratuitos; o megatendimento de grupo no Curso Imersão Projecioterá-

pica; as itinerâncias consciencioterápicas; a segurança consciencioterápica; o sigilo consciencio-

terápico; o estabelecimento de rotinas úteis; a Organização Internacional de Consciencioterapia 

(OIC) enquanto centro formador e acolhedor de novos consciencioterapeutas; o Campus de Cons-

ciencioterapia, primeiro do planeta, na Cognópolis em Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil; as autoim-

pactoterapias permanentes a partir da prática consciencioterápica; os pontos cegos do conscien-

cioterapeuta; o aperfeiçoamento das abordagens consciencioterápicas; o requinte; o acolhimento 

técnico; os diagnósticos; a terapêutica; a terapia além da ciência convencional; o uso da Medicina 

e da Psicologia, fonte de conhecimento somático e psicossomático a favor da extrapolação cons-

ciencial; o desenvolvimento da Ciência Consciencioterapia; a Nosografia; as gescons conscien-
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cioterápicas; a autocuroterapia; o trabalho não remunerado dos consciencioterapeutas; o critério 

de os consciencioterapeutas não fazerem atendimentos extras nem Consciencioterapia em clínicas 

particulares, evitando conflitos de interesses. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as paracirurgias; 

as extrapolações parapsíquicas; a conexão com o amparo técnico de função; os atendimentos 

consciencioterápicos extrafísicos; as práticas diárias da tenepes; a autovigilância ininterrupta a fa-

vor da profilaxia dos acidentes de percurso; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a isca 

assistencial lúcida; os fenômenos parapsíquicos; a homeostase parapsíquica; a paraprocedência; 

os Cursos Intermissivos (CI); a multidimensionalidade; o facilitador da autocura das sequelas dos 

distúrbios parapatológicos anteriores; a abordagem holossomática a partir do soma; a condição de 

intérprete do maximecanismo evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciencioterapeuta–amparador técnico de função;  

o sinergismo assistente-assistido; o sinergismo ciência-paraciência; o sinergismo conscin-cons-

ciex; o sinergismo técnica-paratécnica. 

Principiologia: os princípios cosmoéticos; os princípios da interassistencialidade; os 

princípios evolutivos; o princípio da descrença; o princípio de ninguém curar ninguém. 

Codigologia: os códigos pessoal e grupal de Cosmoética. 

Teoriologia: as teorias do paradigma consciencial; a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: as técnicas consciencioterápicas; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; 

a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da Projecioterapia; as paratécnicas conscien-

cioterápicas; as técnicas de assimilação simpática (assim) de energias; as técnicas de desassimi-

lação simpática (desassim) de energias. 

Voluntariologia: os voluntários da OIC. 

Laboratoriologia: os laboratórios da Conscienciologia; os laboratórios da Conscien-

cioterapia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos 

Tenepessistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Homeostática; 

o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio 

Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos das técnicas consciencioterápicas no evoluciente e nas compa-

nhias intra e extrafísicas; os efeitos do campo interassistencial no evoluciente e no conscien-

cioterapeuta; os efeitos da assimilação energética na abordagem com o evoluciente; os efeitos da 

desassimilação energética na Higiene Consciencial do consciencioterapeuta; o efeito do atendi-

mento de grupo a várias consciexes a partir do atendimento individual a 1 evoluciente. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir dos atendimentos consciencioterá-

picos; as neossinapses formadas a partir da Higiene Consciencial; as neossinapses surgidas após 

os autenfrentamentos contínuos; as neossinapses formadas a partir dos posicionamentos cosmoé-

ticos; as neossinapses surgidas após as desassins; a formação de neossinapses a partir das cone-

xões com os amparadores técnicos de função; as paraneossinapses. 

Ciclologia: o ciclo contínuo da Autoconsciencioterapia autoinvestigação-autodiagnós-

tico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo assim-desassim; o ciclo pré-atendimento–atendi-

mento–pós-atendimento. 

Enumerologia: o consciencioterapeuta técnico em desassédio; o consciencioterapeuta  

ectoplasta; o consciencioterapeuta energizador; o consciencioterapeuta epicon; o conscienciote-

rapeuta parapsíquico; o consciencioterapeuta projetor lúcido; o co-terapeuta amparador. 

Binomiologia: o binômio subjetividade-objetividade; o binômio autodesassédio-hetero-

desassédio. 

Interaciologia: a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação entre a dupla 

de consciencioterapeutas em atendimento; a interação consciencioterapeutas-paraconscienciote-
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rapeutas; a interação intrafisicalidade-extrafisicalidade; a interação paradigma intrafísico–pa-

radigma consciencial. 

Crescendologia: o crescendo interassistencial consciência esclarecida–consciência es-

clarecedora; o crescendo minipeça interassistencial–Maximecanismo Multidimensional Interas-

sistencial; o crescendo evolutivo; o crescendo tacon-tares. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio (trio) 

evoluciente-agendador-consciencioterapeuta; o trinômio diagnóstico-terapêutica-remissão; o tri-

nômio automotivação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio gratificante euforin–primener–cipriene–extrapolacionis-

mo parapsíquico; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: os antagonismos promovidos pelas consciexes assediadoras de de-

terminado caso consciencioterápico. 

Paradoxologia: o paradoxo da interassistencialidade de a consciência poder ser a cons-

ciência ao mesmo tempo consciencioterapeuta e evoluciente; o paradoxo do assistente ser o pri-

meiro a ser assistido. 

Politicologia: a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a discernimento-

cracia; a lucidocracia; a democracia; a conscienciocracia; a teática da Paradiplomacia. 

Legislogia: a lei da interdependência consciencial; a lei da ação e reação; a lei da em-

patia; as leis dos direitos interconscienciais; a lei básica da interassistencialidade consciencial 

do menos doente, do mais experiente, ajudar ao mais doente, menos experiente; a lei da insepa-

rabilidade grupocármica; a lei do retorno evolutivo. 

Filiologia: a evoluciofilia; a autopesquisofilia; a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a au-

tocriticofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a eliminação das fobias no papel de consciencioterapeuta. 

Mitologia: os mitos da heterocura; os mitos da perfeição do consciencioterapeuta. 

Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a paraterapeuticoteca; a terapeuticoteca;  

a tecnoteca; a nosoteca; a interassistencioteca; a parafenomenoteca. 

Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Paraclínica; a Parapatologia; a Parassemio-

logia; a Conscienciometrologia; a Projecioterapia; a Paracirurgia; a Paranestesia; a Paraassepsio-

logia; a Paracicatrização; a Paraterapeuticologia; a Paraprofilaxia; a Homeostaticologia; a Auto-

consciencioterapia; a Interassistenciologia; a Amparologia; a Extrafisicologia; a Recinologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a consciex amparadora de função; a consciex coterapeuta; 

a conscin coterapeuta; a conscin autodidata; a conscin cosmoética; a conscin atacadista cons-

ciencial; a conscin cosmovisiológica; as equipexes; o ser interassistencial; o ser desperto; a pessoa 

detalhista; a personalidade técnica; a equipe de ex-alunos dos CIs. 

 

Masculinologia: o consciencioterapeuta; o evoluciente; o intermissivista; o inversor 

existencial; o reciclante existencial; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o projetor cons-

ciente; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o paraconsciencioterapeuta; o assimila-

dor energético; o epicon lúcido; o conscienciológo; o conscienciômetra; o teleguiado autocrítico; 

o evoluciólogo. 

 

Femininologia: a consciencioterapeuta; a evoluciente; a intermissivista; a inversora 

existencial; a reciclante existencial; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a projetora cons-

ciente; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a paraconsciencioterapeuta; a assimila-

dora energética; a epicon lúcida; a consciencióloga; a conscienciômetra; a teleguiada autocrítica; 

a evolucióloga. 
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Hominologia: o Homo sapiens consciustherapeuticus; o Homo sapiens therapeuticus;  

o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens sanus; o Ho-

mo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens gruppalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconsciencioterapeuta = o consciencioterapeuta intermissivista e te-

nepessista; maxiconsciencioterapeuta = o consciencioterapeuta intermissivista e ofiexista; mega-

consciencioterapeuta = o consciencioterapeuta intermissivista, ofiexista e teleguiado autocrítico. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da interassistencialidade evolutiva; a cultura da Au-

toconsciencioterapia. 

 

Taxologia. Eis a seguir, em ordem alfabética, 100 condições a serem experimentadas pe-

los consciencioterapeutas na atuação da interassistencialidade na Consciencioterapia: 

01.  Abertismo: a experimentação do abertismo consciencial para lidar com as diferen-

tes patologias e parapatologias. 

02.  Acolhimento: o uso do acolhimento funcionando enquanto técnica consciencioterá-

pica. 

03.  Acoplamentos: a vivência de acoplamentos energéticos para fins diagnósticos. 

04.  Altruísmo: a experimentação do altruísmo com a doação de si mesmo e a afeição 

sincera, sem expectativa de retorno egocêntrico. 

05.  Amparo extrafísico: a atuação conjunta, direta, com os amparadores técnicos de 

função. 

06.  Análise: a experimentação do aprofundamento nas análises interconscienciais. 

07.  Assediologia: a possibilidade da compreensão das teias de assédio em contato direto 

com os assistidos. 

08.  Assertividade: a assertividade nas abordagens consciencioterápicas. 

09.  Assim: o exercício das assimilações simpáticas para aprofundamento diagnóstico. 

10.  Atacadismo: a vivência do atacadismo consciencial quando se atende a várias cons-

ciexes e conscins em conexão com o evoluciente. 

11.  Atilamento: a condição de estar sempre atilado aos mínimos detalhes no set cons-

ciencioterápico. 

12.  Autenfrentamento: o autenfrentamento contínuo dos trafares pessoais a fim de me-

lhorar a performance assistencial. 

13.  Autoconscienciometria: a leitura precisa dos próprios traços conscienciais. 

14.  Autoconsciencioterapia: o exercício contínuo da Autoconsciencioterapia. 

15.  Autodisponibilidade: a prática diária da autodisponibilidade para a assistência inin-

terrupta. 

16.  Autoimpactoterapia: a partir das experiências de extrapolações parapsíquicas reno-

vadoras das concepções vigentes. 

17.  Autonomia: a compreensão da autonomia evolutiva a partir das análises das supera-

ções dos evolucientes e da própria intraconsciencialidade. 

18.  Banhos energéticos: a vivência de banhos energéticos confirmadores das assistên-

cias interconscienciais realizadas. 

19.  Bússola consciencial: o alinhamento com o fluxo cósmico. 

20.  Campo: a interação com o campo consciencioterápico interassistencial e interdi-

mensional. 

21.  Candura: o desenvolvimento da candura nas abordagens consciencioterápicas. 

22.  Cientificidade: a busca da cientificidade no entendimento dos casos conscienciote-

rapêuticos. 

23.  Clarividência: o uso da clarividência como técnica de diagnóstico. 
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24.  Cobaia: a condição de semperaprendente, sendo ao mesmo tempo assistente e co-

baia de si mesmo. 

25.  Coerência: o uso da coerência nas práticas consciencioterápicas e demais manifes-

tações pessoais diárias. 

26.  Comprometimento: o compromisso com o Maximecanismo Multidimensional Inte-

rassistencial quanto à pontualidade, o continuísmo, a assiduidade e a manutenção da higidez ho-

lopensênica. 

27.  Comunicabilidade: o uso da comunicabilidade, instrumento de assistência inter-

consciencial. 

28.  Conexidade: a conexidade com a equipe de paratécnicos da Consciencioterapia. 

29.  Confiabilidade: a confiança dos amparadores a partir do continuísmo nas práticas 

da interassistencialidade. 

30.  Cons: a recuperação de cons magnos. 

31.  Convivialidade: o uso da convivência sadia com as equipes interatuantes – evolu-

cientes; consciexes; amparadores; assediadores – e dupla de consciencioterapeutas em campo. 

32.  Cosmoética: o aprofundamento contínuo da Cosmoética pelo consciencioterapeuta. 

33.  Cosmovisão: a cosmovisão no entendimento dos casos atendidos. 

34.  Criatividade: a aplicação da criatividade nas abordagens consciencioterápicas. 

35.  Cronêmica: o uso da Cronêmica enquanto técnica consciencioterápica, fazendo  

o confronto de fatos concretos, datados e registrados, para ampliação da cosmovisão. 

36.  Curiosidade: a curiosidade sadia a favor do entendimento do caso. 

37.  Defesa: o entendimento dos diferentes tipos de defesas utilizados pelos evolucientes. 

38.  Desassédio: a experimentação da prática diária de desassédios. 

39.  Desassim: as desassimilações energéticas após cada atendimento consciencioterá-

pico. 

40.  Desassombro: as práticas consciencioterápicas a favor do desassombro quanto  

a diferentes tipos de assédios. 

41.  Desrepressão: o despojamento para adentrar, sem melindres, em qualquer demanda 

explícita e / ou  implícita do evoluciente. 

42.  Detalhismo: o detalhismo na anaconscienciocinese, a anamnese assentada na Bio-

energética, Holossomática, multidimensionalidade, multisserialidade e projetabilidade cons-

ciencial. 

43.  Discernimento: a aplicação do discernimento nos atendimentos consciencioterá-

picos. 

44.  Disciplina: os horários dos atendimentos consciencioterápicos a favor da disciplina 

dos consciencioterapeutas. 

45.  Dupla: a experiência de atuar em dupla nos atendimentos consciencioterápicos. 

46.  Egocarmologia: a compreensão maior da Egocarmologia ao lidar com as mazelas 

dos outros. 

47.  Egocídio: o exercício do egocídio a partir dos autenfrentamentos. 

48.  Empatia: a conduta empática no rapport ao evoluciente e consciências envolvidas. 

49.  Energosfera: o uso da energosfera sadia a favor da assistência. 

50.  Epicentrismo: o desenvolvimento do epicentrismo a partir das práticas consciencio-

terápicas. 

51.  Equipe: o trabalho em equipe intra e extrafísico. 

52.  Espelho: o evoluciente funcionando de espelho para os autenfrentamentos dos cons-

ciencioterapeutas. 

53.  EV: o EV enquanto base para as desassimilações de energias. 

54.  Evolução: o entendimento da evolutividade a partir da compreensão do sofrimento 

alheio e das práticas diárias da interassistencialidade consciencial. 

55.  Exemplarismo: o exemplarismo servindo de técnica consciencioterápica. 

56.  Experimentologia: o uso de diferentes experimentos no set consciencioterápico. 

57.  Extrafisicalidade: a repercussão extrafísica dos atendimentos consciencioterápicos. 
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58.  Flexibilidade: a flexibilidade para perceber a hora de renovar as abordagens cons-

ciencioterápicas. 

59.  Força presencial: a intensificação da força presencial dia após dia em função da as-

sistência interconsciencial realizada. 

60.  Fraternismo: o desenvolvimento do fraternismo a partir da convivência com os am-

paradores de função. 

61.  Interdisciplinaridade: a pesquisa em diferentes áreas do conhecimento para am-

pliar a visão dos casos consciencioterápicos. 

62.  Limite: o limite de atuação do consciencioterapeuta ao respeitar o fôlego do evolu-

ciente. 

63.  Lucidez: a expansão da lucidez nos atendimentos consciencioterápicos em prol do 

assistido. 

64.  Maturidade: o desenvolvimento da maturidade consciencial através das práticas in-

terassistenciais diárias. 

65.  Megafoco: o exercício da fixação no megafoco das demandas a serem trabalhadas. 

66.  Multiculturalismo: a vivência do multiculturalismo com evolucientes atendidos de 

diferentes origens. 

67.  Omissão superavitária: a prática da omissuper. 

68.  Pacificação: a experimentação da pacificação intraconsciencial para acesso aos am-

paradores. 

69.  Paracirurgia: a participação em paracirurgias com amparadores técnicos em Cons-

ciencioterapia. 

70.  Parafenômenos: a vivência de diferentes fenômenos parapsíquicos. 

71.  Parapatologias: o entendimento de diferentes parapatologias e patologias da cons-

ciência. 

72.  Parapercepção: a ampliação das parapercepções a partir do desenvolvimento do pa-

rapsiquismo. 

73.  Paraprofilaxia: as abordagens cosmoéticas na evitação das interprisões grupocár-

micas. 

74.  Parapsiquismo: o desenvolvimento contínuo do parapsiquismo através das sessões 

de Consciencioterapia. 

75.  Paratecnologia: o uso de paratecnologias nos atendimentos consciencioterápicos. 

76.  Pensenidade: a ortopensenidade enquanto ferramenta de Higiene Consciencial. 

77.  Perfis: o atendimento a diferentes perfis de evolucientes. 

78.  Pesquisa: o desenvolvimento das pesquisas intraconscienciais e extraconscienciais. 

79.  Preconceito: os autenfrentamentos e profilaxias dos preconceitos. 

80.  Primener: a vivência da primener após as assistências interconscienciais realizadas. 

81.  Prioridade: o uso da prioridade no momento interassistencial. 

82.  Proéxis: o cumprimento da proéxis. 

83.  Projetabilidade: as projeções conscienciais prévias aos atendimentos conscienciote-

rápicos; os atendimentos consciencioterápicos extrafísicos. 

84.  Proxêmica: a aplicação da proxêmica servindo de técnica consciencioterápica. 

85.  Reconciliação: a condição de agente desencadeador de reconciliações grupocár-

micas. 

86.  Reeducação: a reeducação emocional e / ou parapsíquica a partir das práticas cons-

ciencioterápicas. 

87.  Representatividade: a representatividade multidimensional do papel do conscien-

cioterapeuta interatuante ininterruptamente. 

88.  Responsabilidade: a responsabilidade do consciencioterapeuta na assistência a ser 

realizada. 

89.  Retilinearidade: o uso da retilinearidade pensênica nas práticas consciencioterá-

picas. 

90.  Sinalética: o desenvolvimento da sinalética energética, parapsíquica, pessoal. 
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91.  Sincronicidade: as sincronicidades entre os atendimentos consciencioterápicos. 

92.  Sustentabilidade: a saúde holossomática do consciencioterapeuta, indicador de au-

tossustentabilidade. 

93.  Teática: a inseparabilidade da teoria e da prática nas atuações consciencioterápicas. 

94.  Tecnicidade: a tecnicidade nas abordagens consciencioterápicas sem o uso de hip-

noses, inculcações e / ou dependências. 

95.  Temperamento: a prática consciencioterápica funcionando para o ajuste do tempe-

ramento do consciencioterapeuta ao lidar com diferentes patologias e parapatologias. 

96.  Tenepes: as práticas diárias da tenepes, fator sustentador do trabalho assistencial do 

consciencioterapeuta; a extensão dos atendimentos consciencioterápicos. 

97.  Terapêutica: a oportunidade de lidar com diferentes tipos de terapêutica. 

98.  Trafor: a personalidade forte do consciencioterapeuta a partir do uso contínuo dos 

trafores. 

99.  Verbação: a autoridade moral nas abordagens consciencioterápicas. 

100.  Voliciologia: a vontade interatuante do consciencioterapeuta em prol da assistência 

interconsciencial técnica. 

 

Experimentação. A experimentação de cada item acima irá depender do investimento, 

da intencionalidade e da vontade do próprio consciencioterapeuta. São condições possíveis de 

acontecer antes, durante e após os atendimentos consciencioterápicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o consciencioterapeuta, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

02.  Autodesassedialidade:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

03.  Benemerência:  Assistenciologia;  Neutro. 

04.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Higiene  consciencial:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

06.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

08.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Saúde  intelectual:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

11.  Saúde  parapsíquica:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

12.  Paradoxo  desassediador:  Desassediologia;  Homeostático. 

13.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15.  Strong  profile:  Perfilologia;  Homeostático. 

 

ESTAR  NA  CONDIÇÃO  DE  CONSCIENCIOTERAPEUTA  
É  SER  O  PRIMEIRO  EVOLUCIENTE  NOS  ENFRENTAMEN-

TOS  DAS  PATOLOGIAS  E  PARAPATOLOGIAS.  QUEM  CUI-
DA  MELHOR  DE  SI  PODE  CUIDAR  MELHOR  DO  OUTRO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está lúcido ou lúcida para a condição de auto-

consciencioterapeuta? Qual nível de autenfrentamentos diários você vivencia? 
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C O N S C I E N C I O T E R A P I A    M E T A C O G N I T I V A  
( C O N S C I E N C I O T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciencioterapia metacognitiva é a terapia consciencial de alívio e re-

missão de pertúrbios das funções cognitivas e paracognitivas, aplicada através de técnicas consci-

enciológicas de análise, reflexão, pesquisa, investigação, ponderação, dissecção e reorganização 

do processo ou faculdade de aquisição do autoconhecimento. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e es-

te do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. A palavra terapia vem do 

idioma Francês, thérapie, derivada do idioma Latim, therapia, e esta do idioma Grego, therapeía, 

“cuidado; atendimento; tratamento de doentes”. Apareceu em 1899. O prefixo meta deriva do 

idioma Grego, metá, “no meio de, entre; atrás; em seguida; depois; com; de acordo com; segundo; 

sucessão”. O termo cognição procede do idioma Latim, cognitio, radical de cognitium, de cog-

noscere, “conhecer”; adquirir conhecimento; aprender a conhecer; procurar saber; tomar conheci-

mento de; reconhecer. Surgiu em 1836. 

Sinonimologia: 1.  Estudo consciencioterapêutico da metacognição. 2.  Autometacogni-

ciologia Curativa. 

Neologia. As 3 expressões compostas consciencioterapia metacognitiva, autoconscienci-

oterapia metacognitiva e heteroconsciencioterapia metacognitiva são neologismos técnicos da 

Consciencioterapeuticologia. 

Antonimologia: 1.  Educação cognitiva. 2.  Insciência autocognitiva. 

Estrangeirismologia: o skill da lucidez quanto ao próprio modo de pensar. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autorganização pensênica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocognição pensênica; os cognopensenes;  

a cognopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopenseni-

dade autassediante; os nosopensenes; a nosopensenidade autocondicionada; os pensenes encadea-

dos de modo automático, recorrente e irresolutivo; os autopensenes; a autopensenidade paratera-

pêutica; a cirurgia autopensênica libertadora; os metapensenes; a metapensenidade aplicada à pes-

quisa autoconsciencioterápica; o estudo libertário sobre o próprio modo de pensenizar. 

 

Fatologia: a consciencioterapia metacognitiva; a construção, minuto a minuto, dia a dia, 

vida após vida, do autodiscernimento sobre si mesmo; a postura semperaprendente quanto aos 

mecanismos autocognitivos; a identificação do calcanhar-de-aquiles das autologicidades; o emo-

cionalismo a nebular as funções autocognitivas; a egovisão superficial, obtusa, indistinta, impre-

cisa e empobrecida; a percepção episódica da realidade evolutiva; o egocentrismo debilitante da 

autorracionalidade; o autorreferenciamento exagerado e deslocado enquanto sintoma de minidis-

função cerebral; a falta de argúcia a partir da fragmentação perceptiva e da perda de significação 

de dados; o esforço autoperceptivo aleatório, impulsivo e assistemático; a deficiência na produção 

de constructos e paraconstructos; a sensação de desorientação, perda de tempo e energia frente ao 

emaranhado de informações autevolutivas; a habilidade em relacionar dados autoconscienciomé-

tricos aparentemente desconexos e elaborar autodecisões terapêuticas originais; o papel do cons-

ciencioterapeuta na articulação cosmoética das necessidades latentes não identificadas do evolu-

ciente; a saúde integral transbordante evidenciada pela homeostase das funções cognitivas; a aten-

ção guiada pela autocosmoeticidade na função de filtro seletivo de informações evolutivas rele-
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vantes; a ampliação da capacidade de compreender e reorganizar a fisiologia dos próprios pen-

samentos, sentimentos e energias. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as paramizades 

portadoras de verpons autoconsciencioterápicas; a modificabilidade paracognitiva; os estímulos 

paracognitivos do amparador extrafísico de função; o paraconstructo amplificador da logicidade 

pessoal; a cosmovisão projetiva; o fenômeno parapsíquico gerador de autocura. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo inteligência autoconsciencioterápica–inteligência hete-

roconsciencioterápica; o sinergismo cognição da conscin autopesquisadora–paracognição da 

consciex amparadora. 

Principiologia: o princípio de ninguém curar ninguém; o princípio de o menos doente 

ajudar o mais doente. 

Codigologia: as ilogicidades pessoais comprometendo a construção eficaz do código 

pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da modificabilidade cognitiva estrutural (MCE); a teoria da inteli-

gência evolutiva (IE) aplicada à autoconsciencioterapia. 

Tecnologia: a técnica da checagem pensênica; a técnica do balanço consciencioterápi-

co; a técnica da impactoterapia cosmoética destrutiva; a técnica do arco voltaico craniochacral; 

a técnica de energização direta sobre o coronochacra. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsoma-

tologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autoconsciencioterapia; o Colégio Invisível da Ho-

meostaticologia; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: o efeito da fixação mental da doença a somatizar a afecção no corpo huma-

no; o efeito da irreflexão cronicificada sobre o acúmulo das autocorrupções; o efeito da autocos-

moeticidade na ampliação da autocognição. 

Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses quanto à forma mais homeostática de 

pensar. 

Ciclologia: o ciclo autoconsciencioterápico investigação-diagnóstico-enfrentamento-su-

peração. 

Enumerologia: a consciencioterapia metacognitiva ignorada; a consciencioterapia me-

tacognitiva amadora; a consciencioterapia metacognitiva profissional; a consciencioterapia meta-

cognitiva teórica; a consciencioterapia metacognitiva aplicada; a consciencioterapia metacogniti-

va exitosa; a consciencioterapia metacognitiva cosmovisiológica. 

Binomiologia: o binômio tenepes-autoconsciencioterapia. 

Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro. 

Crescendologia: o crescendo macrossoma a menor (autoterapêutico)–macrossoma  

a maior (profilático); o crescendo Fisiologia Humana–Parafisiologia Evolutiva; o crescendo 

cognição-paracognição; o crescendo constructo-paraconstructo; o crescendo evolutivo da 

abrangência da autocognição. 

Trinomiologia: o trinômio apriorismose-autotemperamento-autoparacérebro enquanto 

últimas realidades conscienciais a sofrerem mudanças; o trinômio inteligência autoconscienciote-

rápica–intencionalidade sadia–ação trafaricida; o trinômio percepção-intelecção-cognição;  

o trinômio autocognitivo estímulo-elaboração-manifestação. 

Polinomiologia: o polinômio raciocínio analógico–raciocínio hipotético–raciocínio 

transitivo–raciocínio silogístico–raciocínio divergente–raciocínio lógico. 

Antagonismologia: o antagonismo organização de estratégias paraterapêuticas pesso-

ais / improvisação na recin. 

Paradoxologia: o paradoxo da concretude do pensamento. 
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Politicologia: a conscienciocracia; a cognocracia; a assistenciocracia; a proexocracia;  

a homeostaticocracia; a terapeuticocracia; a discernimentocracia. 

Legislogia: as leis da fisiologia cerebral; as leis da parafisiologia do paracérebro. 

Filiologia: a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a lucidofilia; a neofilia; a autocognicio-

filia; a evoluciofilia; a intelectofilia. 

Fobiologia: a aversão ao questionamento da maieusofobia; o déficit cognitivo manifesto 

na decidofobia. 

Sindromologia: a desorganização autopensênica da síndrome da dispersão consciencial; 

a superficialidade autanalítica da síndrome do infantilismo. 

Maniologia: a mania de não avaliar o próprio pensamento. 

Mitologia: o mito de a reverificação das autocertezas significar hesitação. 

Holotecologia: a consciencioterapeuticoteca; a mentalsomatoteca; a raciocinoteca; a ex-

perimentoteca; a trafaroteca; a recexoteca; logicoteca. 

Interdisciplinologia: a Consciencioterapeuticologia; a Conscienciometrologia; a Cogni-

ciologia; a Autodiscernimentologia; a Homeostaticologia; a Paracerebrologia; a Paraclínica, a Pa-

racogniciologia; a Holossomaticologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida quanto à autopensenidade homeostática; a massa humana 

impensante. 

 

Masculinologia: o cognoscente; o evoluciente; o autopesquisador; o conscienciômetra;  

o autoconsciencioterapeuta; o heteroconsciencioterapeuta. 

 

Femininologia: a cognoscente; a evoluciente; a autopesquisadora; a conscienciômetra;  

a autoconsciencioterapeuta; a heteroconsciencioterapeuta. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientiotherapeuticus; o Homo sapiens conscientio-

metricus; o Homo sapiens rationalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens heuristicus;  

o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens evolutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: autoconsciencioterapia metacognitiva = a aplicada sobre a própria fisio-

logia autocognitiva; heteroconsciencioterapia metacognitiva = a aplicada sobre a fisiologia auto-

cognitiva de outrem. 

 

Culturologia: a cultura do uso da lógica multidimensional. 

 

Fases. Alinhada à Experimentologia, a cognição é o complexo sistema de componentes  

e variáveis envolvidas no ato de conhecer ou adquirir conhecimentos. Apresenta 3 etapas, descri-

tas em ordem funcional: 

1.  Estimulação: o input ou a recepção do estímulo. 

2.  Elaboração: o processamento da informação. 

3.  Manifestação: o output ou a resposta pensênica. 

 

Microtomização. Cada fase do processo autocognitivo apresenta desdobramento subse-

quente em funções cognitivas, específicas e singulares. De modo inequívoco, a aquisição de co-

nhecimento evolutivo específico sobre a desconstrução de trafares e reconstrução de trafores  

é passível de aprofundamento sob a ótica de funções cognitivas autoconsciencioterápicas. 
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Objetivos. Consoante a Mentalsomatologia, o uso da consciencioterapia metacognitiva 

possibilita a aplicação do estudo do trafar em, pelo menos, 3 objetivos distintos, porém relaciona-

das entre si descritos em ordem funcional: 

1. Autodiagnosticologia: a metacognição para o estabelecimento exclusivo do diagnós-

tico das mazelas conscienciais. 

2. Terapeuticologia: a metacognição para o estabelecimento exclusivo do tratamento 

das mazelas conscienciais. 

3. Consciencioterapeuticologia: a metacognição para o estabelecimento do binômio di-

agnóstico-tratamento das mazelas conscienciais. 

 

Funções. De acordo com a Autodiscernimentologia, a excelência quanto ao desempenho 

das funções cognitivas autoconsciencioterápicas relativas à remissão de determinada patologia 

pode ser detalhada, por exemplo, em 3 fases, segundo a listagem descrita em ordem funcional: 

 

I.  Fase de Estimulação (input): 

1.  Percepção clara e precisa. Exige a absorção perceptiva e paraperceptiva dos deta-

lhes característicos do contexto consciencioterápico. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera a percepção distorcida, confusa, impreci-

sa ou incompleta da realidade. 

Intervenção: – Enumere os detalhes característicos apreendidos da manifestação patoló-

gica sob análise. 

 

2.  Comportamento exploratório sistemático. Exige a organização, planejamento e sis-

tematização na coleta de informações e na seleção de dados. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera a percepção da informação de modo de-

sordenado, aleatório, caótico, impulsivo e assistemático. 

Intervenção:  – Mapeie a sequência da exploração investigativa do pertúrbio em estudo. 

 

3.  Utilização de vocábulos e conceitos adequados. Exige a captação e a transformação 

dos vários inputs referentes ao universo patológico em vocábulos e conceitos alinhados ao diag-

nóstico e ao tratamento. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera a dificuldade do estímulo passar pelo fil-

tro conceitual (codificação e decodificação) e gerar constructos e paraconstructos, permanecendo 

na concretude. 

Intervenção: – Delimite conceitualmente o problema evolutivo inicialmente aventado. 

 

4.  Precisão e exatidão na coleta de informações consciencioterápicas. Exige a sele-

ção dos estímulos cognitivos pertinentes através do controle autoconsciente da atenção. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera a desorientação no emaranhado de infor-

mações sem utilidade, com ineficiência e perda de tempo. 

Intervenção: – Selecione de modo pertinente os dados autoconsciencioterápicos iniciais. 

 

5.  Utilização de variadas fontes de informações autoinvestigativas. Exige o exame de 

diferentes aspectos e o estabelecimento de relações sobre o pertúrbio. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera a monovisão ou a visão em túnel sobre si. 

Intervenção: – Colete e organize os diferentes fatos e parafatos relativos ao problema. 

 

6.  Autorreferenciamento inicial. Exige o estabelecimento da localização evolutiva atu-

al, na condição de ponto de partida para o processo diagnóstico e terapêutico. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera autodesorientação quanto ao processo te-

rapêutico, frente ao estímulo de novas informações autoconsciencioterápicas. 

Intervenção: – Defina o próprio autoconceito, com base nos fatos e parafatos. 
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II. Fase de Elaboração: 

01.  Definição clara e precisa do problema. Exige a elaboração da síntese compreensi-

va, interpretando e delimitando o pertúrbio. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera a dificuldade em reconhecer a existência 

do problema e indefinição quanto o universo prioritário de trabalho. 

Intervenção: – Delimite o pertúrbio a ser trabalhado. 

 

02.  Distinção de dados relevantes e irrelevantes. Exige o reconhecimento, a identifi-

cação e a distinção das informações relevantes para o encaminhamento das estratégias resolu- 

tivas. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera o uso de dados impertinentes e secundá-

rios. 

Intervenção: – Indique os fatores relevantes e pertinentes para a resolução do problema. 

 

03.  Comparação. Exige o inventário de semelhanças e diferenças de padrões pensê- 

nicos. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera a dificuldade de delimitar parâmetros de 

comparação repercutindo no estabelecimento de relações conceituais. 

Intervenção: – Compare os vários padrões pensênicos levantados no processo autocons-

ciencioterápico. 

 

04.  Percepção global e não-episódica da realidade. Exige a capacidade de conter, arti-

cular, coordenar e processar de modo simultâneo as várias fontes de informações. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera a falta de visão global, ampla e flexível 

do problema, podendo gerar apreciações vagas, imprecisas ou estanques da própria realidade. 

Intervenção: – Articule as várias perspectivas do problema em análise. 

 

05.  Raciocínio lógico. Exige o estabelecimento de relações lógicas entre eventos e fenô-

menos de modo global, flexível e consistente, através do raciocínio indutivo e dedutivo. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera dificuldade no uso de argumentos, com 

formulação de modo inadequado e inconsistente do problema autoconsciencioterápico. 

Intervenção: – Descreva o raciocínio utilizado, explicitando premissas e conclusões. 

 

06.  Pensamento hipotético-inferencial. Exige a realização de conjecturas diagnósticas 

e terapêuticas, considerando a formulação de hipóteses a partir de fato-problema, e a inferência 

das consequências preditivas. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera compromentimento no abertismo a novas 

evidências, dificultando o vislumbre de novas possibilidades diagnósticas e terapêuticas. 

Intervenção: – Estabeleça as hipóteses diagnósticas. 

 

07.  Verificação de hipóteses. Exige o estabelecimento de relações de causa e efeito na 

geração do pertúrbio, testando as hipóteses de modo a antecipar possíveis resultados. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera a incapacidade de verificação dos diag-

nósticos parciais até então estabelecidos. 

Intervenção: – Crie procedimentos de testagem das hipóteses diagnósticas. 

 

08.  Planejamento profilático. Exige a antecipação de dificuldades e o estabelecimento 

de condutas preventivas necessárias no processo de autocura. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera o comprometimento na antecipação de 

possíveis dificuldades terapêuticas. 

Intervenção: – Planeje as profilaxias essenciais durante o movimento autoconsciencio-

terápico. 
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09.  Categorias cognitivas. Exige a distinção das diferentes categorias de conceitos sob 

análise para o estabelecimento de classificações. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera dificuldade de coordenar variadas cadeias 

de conceitos. 

Intervenção: – Distribua os diferentes fatos e parafatos em categorias diagnósticas. 

 

10.  Conexidade. Exige a construção de relações potencialmente existentes, estabelecen-

do conexões diagnósticas e terapêuticas em diferentes situações. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera dificuldade no estabelecimento de rela-

ções entre eventos aparentemente isolados e reestruturação de conexões entre fatos e parafatos. 

Intervenção: – Faça a prospecção de possíveis manifestações desse trafar em contextos 

diversos. 

 

11.  Autovigilância. Exige a conscientização da própria realidade intraconsciencial  

e a capacidade de monitorar, regular e controlar a autopensenidade em direção à reciclagem intra-

consciencial. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera o enfraquecimento da reciclagem intra-

consciencial. 

Intervenção: – Faça balanço consciencioterápico, incluindo sucessos e fracassos autote-

rapêuticos. 

 

III.  Fase de Manifestação (output): 

1.  Manifestação descentralizada. Exige a manifestação não-egocêntrica, considerando 

perspectivas diferentes do próprio ponto de vista. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera respostas cognitivas egocentradas, inca-

pazes de considerar outros pontos de vista e desalinhadas das necessidades do outro. 

Intervenção: – Elabore segunda opção terapêutica para a questão apresentada. 

 

2.  Ausência de bloqueios de manifestação. Exige a ausência de emocionalismos, esta-

belecendo interação fluida e exitosa. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera respostas emocionais e ruidosas, dificul-

tando a fluência das ideias e a conexão com o amparo extrafísico. 

Intervenção: – Fale sobre o megatrafar. 

 

3.  Eliminação de respostas por tentativa e erro. Exige a exposição clara, precisa, coe-

rente dos passos do raciocínio lógico realizado, a fim de justificar os processos de entrada e ela-

boração. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera a manutenção de chutes, palpites e res-

postas sem fundamentação lógica. 

Intervenção: – Comunique o modo de chegada à conclusão apresentada. 

 

4.  Uso adequado de instrumentos verbais. Exige a seleção de termos e conceitos espe-

cíficos para a manifestação pensênica. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera a dificuldade de selecionar vocábulos per-

tinentes à transmissão das ideias e reflexões. 

Intervenção: – Nomeie o megafoco terapêutico. 

 

5.  Controle da impulsividade. Exige o impedimento de resposta reflexa, automática, 

imediata, imprecisa e incompleta. 

Deficiência. A insuficiência dessa função gera a manutenção de conduta impulsiva ins-

tintiva, agindo antes de refletir. 

Intervenção: – Explique as ferramentas utilizadas para o controle da ansiedade e preci-

pitação no processo consciencioterápico. 
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Resolutividade. No universo da Consciencioterapeuticologia, o pensamento direcionado 

à resolução de dilemas evolutivos específicos avança, a partir do estado inicial da situação-pro-

blema (investigação consciencioterápica), até o objetivo estabelecido (autocura), por meio do 

conjunto de operações lógicas intraconscienciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciencioterapia metacognitiva, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

02.  Autocognição  exaustiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Cantilena  autassediante:  Autodesassediologia;  Nosográfico. 

05.  Cognoscível:  Cogniciologia;  Neutro. 

06.  Conjunção  autocognitiva:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

07.  Conscienciocentragem:  Parapercucienciologia;  Homeostático. 

08.  Distorção  cognitiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Domínio  cognitivo:  Autocogniciologia;  Neutro. 

10.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

11.  Hiperacuidade  pancognitiva:  Holocogniciologia;  Homeostático. 

12.  Inquietação  aversiva  autocogniciofóbica:  Autoinconflitologia;  Nosográfico. 

13.  Inteligência  autoconsciencioterápica:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

14.  Mediação  da  aprendizagem:  Experimentologia;  Neutro. 

15.  Racionalidade  paracientífica:  Holomaturologia; Neutro. 

 

A  CONSCIENCIOTERAPIA  METACOGNITIVA  POSSIBILITA  

AO  EVOLUCIENTE  A  CONQUISTA  MARCANTE  DO  HOLO-
PENSENE  DE  PARATERAPEUTA  DE  SI  MESMO,  PROMO-
TOR  EFICAZ  DA  DEFINITIVA  AUTOCURA  CONSCIENCIAL. 

 

Questionologia. Qual a excelência do diagnóstico e da terapêutica implementados por 

você, leitor ou leitora, sobre a própria cognição autoconsciencioterápica? Já pensou em reverificar 

as fases de estimulação, elaboração e manifestação dos próprios pensamentos? 
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C O N S C I Ê N Ç U L A  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciênçula é a consciência humana na condição imatura, logo após dei-

xar o nível evolutivo dos símios ou primatas subumanos e enfrentar as primícias da racionalidade 

e do autodiscernimento, próprios da Humanidade adulta, propriamente dita. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas, conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O sufixo ula deriva também do 

idioma Latim, ula, formador de diminutivos. Surgiu, no idioma Português, no início do Século 

XVI. 

Sinonimologia: 1.  Protoconsciência. 2.  Miniconsciência. 3.  Consciência-mirim.  

4.  Consciência imatura. 5.  Subconscin. 6.  Homo simplex. 

Neologia. Os 3 vocábulos consciênçula, miniconsciênçula e maxiconsciênçula são neo-

logismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Consciência lúcida. 2.  Personalidade humana formada. 3.  Homo sa-

piens conscientiologus. 4.  Homo sapiens serenissimus. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Consciên-

çula: caçula evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: as minipensenizações; os pedopensenes; a pedopensenidade. 

 

Fatologia: o minimalismo evolutivo; a miniconsciencialidade; o minicérebro; a minie-

nergosfera; o miniperfil consciencial; a miniproéxis; os minitrafores incipientes; o microuniverso 

menor; o período evolutivo pós-primata; o nascimento da racionalidade maior; o surgimento do 

autodiscernimento; o subcérebro abdominal; a instintividade predominante; o porão consciencial 

prolongado; a subadultidade permanente; o subdiscernimento óbvio; a parvulez; a impermeabili-

dade cerebral; a hipocerebração; o nanismo; o umbilicossoma; o retrocedimento; a subcerebrali-

dade; o vegetalismo; o simploísmo; o radiotismo; o Índice das Faixas Etárias humanas; a escala 

evolutiva das consciências. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Perfilologia; a Caracterologia; a Evo-

luciologia; a Experimentologia; a Parapatologia; a Parapedagogiologia; a Ressomatologia; a Proe-

xologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a conscienciazinha; a miniconsciência; a consciência-mi-

rim; a conscin de menor idade evolutiva. 
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Masculinologia: o microcéfalo; o subadulto; o apalermado; o arquitolo; o semi-homem; 

o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a microcéfala; a subadulta; a apalermada; a arquitola; a semi-mulher;  

a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo simplex; o Homo sapiens minor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconsciênçula = a pessoa inconsciente de si; maxiconsciênçula 

= a pessoa inconsciente quanto à Autocosmoeticologia (código pessoal de Cosmoética, CPC). 

 

Empatia. No âmbito da Conviviologia, a consciênçula se inclui no grupo, por exemplo, 

destas 6 consciências com as quais apresenta maior empatia: assediador, consener, consréu, isca 

humana inconsciente, paracomatoso e satélite de assediador. Por isso, ainda não se inclui, por 

exemplo, no grupo destas 6 consciências com as quais não apresenta tanta afinidade: amparador 

extrafísico, conscienciólogo, desperto, epicon lúcido, projetor consciente e tenepessista. 

Encaminhamento. De acordo com a Conscienciometrologia, a consciência amadureci-

da, evidentemente, não é consciência fetal nem consciência simiesca, contudo, pode se encami-

nhar mais celeremente, dependendo da força fundamental da vontade, para a condição de rebaixa-

mento de consréu, de transmigrável e até de Serenona. 

 

Taxologia. Segundo a Experimentologia, as consciências podem ser classificadas em 

duas categorias básicas: 

1.  Natural: a fase da evolução natural, humana propriamente dita. A caçula da evolução 

hominal. 

2.  Regressiva: a fase da regressão humana, a síndrome do infantilismo. As atitudes  

e comportamentos de idade anterior. 

 

Diagnóstico. Por meio da Consciencioterapia, a ausência óbvia, por exemplo, de inteli-

gência evolutiva (IE), estado vibracional (EV), inversão existencial (invéxis), primavera energéti-

ca (primener), gestações conscienciais (gescons), tenepessismo e Curso Intermissivo (CI) nas ma-

nifestações da conscin, pode evidenciar a condição natural da consciênçula, ao modo de diagnós-

tico por exclusão. 

 

Regressão. À luz da Parapatologia, a consciência amadurecida pode regredir à antiga 

condição de consciênçula devido a vários tipos de rebaixamento intraconsciencial, por exemplo, 

estes 5, dispostos na ordem alfabética: 

1.  Autismo: retardamento psíquico. 

2.  Belicismo: violência subumana. 

3.  Drogadicção: loucura farmacológica. 

4.  Emocionalismo: síndrome do infantilismo. 

5.  Xenofobia: estranhamento epidérmico. 

 

Autossuperação. Pelos conceitos da Parapedagogiologia, contudo, tais rebaixamentos 

podem ser tão somente temporários, breves períodos a serem superados com a intencionalidade 

reciclada. A criança debiloide pode estar na condição intrafísica de consciênçula. Na posição 

contrária, ao se encaminhar para a boa índole, a consciênçula evolui à frente das outras, a partir da 

realidade fundamental: cada grupo evolutivo tem Serenões acima do nível evolutivo médio na 

extrapolação evolutiva fixada. 
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Miniproéxis. Na análise da Ressomatologia, certas vidas humanas de curto período, den-

tro dos quadros das miniproéxis, podem ser protagonizadas pelas consciênçulas buscando adapta-

ções paragenéticas, genéticas, intrafísicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respec-

tivas especialidades, evidenciando relação estreita com a consciênçula, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Adulto-criança:  Consciencioterapia. 

2.  Amoralidade:  Parapatologia. 

3.  Autorregressismo:  Parapatologia. 

4.  Fascínio  pelo  grotesco:  Parapatologia. 

5.  Megapatologia  intraconsciencial:  Parapatologia. 

6.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia. 

7.  Riscomania:  Parapatologia. 

 

SOB  A  ÓTICA  DA  EVOLUCIOLOGIA,  AO  NÍVEL  DO  SUR- 
GIMENTO  MAIS  REMOTO,  O  PRINCÍPIO  CONSCIENCIAL   

É  SIMPLES,  IGNORANTE,  INEXPERIENTE  E  NEUTRO  

QUANTO  AO  BEM,  AO  MAL  OU  À  COSMOETICOLOGIA. 
 

Questionologia. Você conhece alguém com o perfil da consciênçula? Nesta existência 

intrafísica, você chegou a regredir, por algum período, à condição de consciênçula? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Neiva, Paula; Como Nossos Ancestrais (Cinco Irmãos Turcos andando Igual Quadrúpedes); Veja; Revista; 

Semanário; Ed. 1.949; Ano 39; N. 12; Seção: Ciência; 1 cronologia; 1 fichário; 2 fotos; 1 ref.; São Paulo, SP; 29.03.06; 
páginas 114 e 115. 
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C O N S C I E X I A L I D A D E    A S S E X U A D A  
( E X T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciexialidade assexuada é a condição da consciência extrafísica, ou 

consciex, quando já liberta das injunções instintuais dos gêneros da consciencialidade intrafísica 

do homem (androssoma) e da mulher (ginossoma). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência procede do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e es-

te do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo extra 

provém do mesmo idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de; por exceção”. A palavra físico 

deriva igualmente do idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natu-

reza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século XIII. O segundo prefixo a vem do idio-

ma Grego, a, “privação; negação”. O termo sexo procede do idioma Latim, sexus, “sexo”. Apare-

ceu no Século XVI. O vocábulo assexuado surgiu em 1913. 

Sinonimologia: 1.  Consciexialidade agâmica. 2.  Consciexialidade sem sexo. 3.  Vida 

extrafísica assexuada. 4.  Consciexialidade dessexual. 5.  Consciexialidade insexual. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 70 cognatos derivados do vocábulo sexo: asse-

xo; assexuada; assexuado; assexual; assexualidade; assexualização; assexualizar; bissexuado; 

bissexual; bissexualidade; bissexualismo; dessexuada; dessexuado; dessexualizado; dessexuali-

zar; dessexuar; insexuado; insexual; insexualidade; intersexuado; intersexual; intersexualidade; 

intersexualismo; sexocêntrico; sexochacra; sexodução; sexofilia; sexofobia; sexolatria; sexó-

loga; sexólico; Sexologia; sexológica; sexológico; sexologista; sexólogo; sexomania; sexopatia; 

sexopensene; sexoscópico; sexoscópio; sexossomática; sexossomático; Sexossomatologia;  sexos-

somatológica; sexossomatológico; sexoteca; Sexoterapia; sexuada; sexuado; sexual; sexuali-

dade; sexualidado; sexualismo; sexualista; sexualística; sexualístico; sexualização; sexualizada; 

sexualizado; sexualizar; sexuana; sexuar; sexúpara; transexual; transexualidade; unissex; unis-

sexuada; unissexuado; unissexual. 

Neologia. As 3 expressões compostas consciexialidade assexuada, consciexialidade as-

sexuada serenológica e consciex assexuada asseriexológica são neologismos técnicos da Extrafi-

sicologia. 

Antonimologia: 1.  Consciencialidade sexuada. 2.  Vida intrafísica sexual. 

Estrangeirismologia: o megalocus da intencionalidade; a apex mentis; o principium in-

credulitatis; o principium conscientiologicum; o link consciencial via mentalsoma; o break-

through mentalsomático; o Mentalsomarium; o primus inter pares mentalsomático; a desativação 

evolutiva do Sexossomarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturescência da holossomaticidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da paraperceptibilidade; a extinção natural, no mi-

crouniverso da consciex, dos erotopensenes e da erotopensenidade; os parapensenes; a parapense-

nidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopenseni-

dade; a autopensenização sobrepairando os ginopensenes ou andropensenes. 

 

Fatologia: a condição da sexualidade instintual inevitável na evolução da consciência in-

trafísica; a Antropologia; a Primatologia; a reprodução humana; a necessidade biológica da ma-

ternidade e da paternidade; a prevaricação instintiva do ser humano quando ainda primata; as per-

versões sexuais de múltiplas naturezas; a Antissomática como indício da regressão consciencial;  
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o cumprimento dos deveres sexuais da conscin lúcida no contexto do holopensene da dupla evo-

lutiva na Terra; a adaptação psicológica, pessoal, serena, sem estresses, aos gêneros sexuais das 

ressomas; o instinto sexual ajustado tranquilamente à classe sexual de nascimento; o aproveita-

mento máximo das potencialidades do veículo orgânico recebido; a valoração fisiológica do sexo 

sem fantasias espúrias; a conquista da alforria do aprisionamento à subcerebralidade. 

 

Parafatologia: a consciexialidade assexuada; a extrafisicalidade assexuada; a vida extra-

física avançada sem fome, sem sede, sem sono e sem sexo; a desnecessidade da sexualidade ex-

trafísica em função da inexistência da reprodução de consciências; a individualização sem repro-

dução; a eliminação dos gêneros animais ou humanos; o fato de a consciência, em si, não ter se-

xo; as comunexes evoluídas sem sexo; os sentimentos elevados sublimados naturalmente pela 

megafraternidade anticonflitiva e despreocupante; o paravisual assexuado das consciexes evoluí-

das; o paravisual de macho ou de fêmea tornado obsoleto; a supressão evolutiva, primeiro, da se-

xualidade ou apetite sexual, e, depois, da psicossomaticidade ou afetividade reprodutiva; a liberta-

ção do ego do contingenciamento coercitivo da sexualidade; a extinção sadia da Genealogia;  

a consciex valorizada pelo discernimento mentalsomático do paracorpo mentalsoma; a consciex 

baratrosférica assistida em função das emoções antropológicas ou primatológicas remanescentes 

vivenciadas; a vivência da megafraternidade assexuada como condição fundamental para a cons-

cin pré-serenona compreender o microuniverso do Serenão; o autocontrole holossomático favore-

cendo o domínio da autexpressão em qualquer gênero ressomático; o Histrionismo Extrafísico Pa-

ratécnico compondo o paravisual de gênero mais adequado à psicologia do assistido. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciência lúcida–holossomática produtiva. 

Principiologia: o princípio da verpon; o princípio do megafoco mentalsomático; os 

princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio 

da evolução permanente; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio 

do posicionamento pessoal; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio, ainda ignorado 

pela maioria dos componentes da Humanidade, da sexualidade restrita ao soma; o princípio do 

sexo ser meio e não fim para a conscin lúcida. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial por meio do holossoma. 

Tecnologia: a técnica das prioridades conscienciológicas evolutivas; a técnica dos 50 

dicionários; a técnica dos 50 prefácios; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as 

técnicas da Enciclopédia da Conscienciologia; as técnicas mentaissomáticas do Curso Imersão 

Heterocrítica de Obra Útil; a técnica da reserva de leitura; a técnica do Duplismo Libertário. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da 

Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório conscien-

ciológico Projectarium. 

Efeitologia: os efeitos do manejo cosmoético das ginoenergias (feminilidade) ou an-

droenergias (masculinidade, virilidade) na potencialização da força presencial da conscin; os 

efeitos harmonizadores da afetividade extrafísica livre das pressões emocionais derivadas do 

sexo. 

Ciclologia: o ciclo da evolução consciencial da conscin megassediadora ao ofiexista;  

o ciclo da evolução consciencial da besta-fera humana à Consciex Livre (CL); o ciclo multiexis-

tencial pessoal (CMP) da atividade regendo a escolha pelo gênero sexual ressomático. 

Binomiologia: o binômio parapsiquismo-sexualidade; o binômio autoparapsiquismo-in-

terassistencialidade; o binômio paraperceptibilidade-mentalsomaticidade; o binômio Autocons-

cienciometrologia-Autoparapercepciologia; o binômio Cronêmica-Proxêmica na distribuição 

das autoprioridades; o binômio soberania pessoal privativa–soberania pessoal pública; o binô-



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6669 

mio prioridades rígidas–prioridades flexíveis; o binômio qualidade da elaboração mental–quali-

dade das prioridades pessoais; o binômio megacons-megaprioridades. 

Interaciologia: a interação neoideia-Proxêmica; a interação dos nichos das neoideias;  

a interação componentes do nicho–desenvolvimento do nicho; a interação neoparadigma-Neo-

ciências; a interação imaginação-verpon; a interação organização mental–organização espacial; 

a interação Hermeneuticologia-Doxopensenologia; a interação cosmograma-conscienciograma. 

Crescendologia: o crescendo retroideia-neoideia; o crescendo conceptáculo da neoi-

deia–nicho da neoideia; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo sentimentos elevados–ra-

cionalidade verponística; o crescendo evolutivo assistencial tacon-tares; o crescendo gradativo 

de expansão dos limites cosmoéticos da tares; o crescendo planejamento-organização-conse-

cução. 

Trinomiologia: o trinômio (prefixos) neoideias-neoverdades-neologismos; o trinômio 

Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio subtópico-tópico-supertópico; o trinô-

mio autopesquisa-heteropesquisa-multipesquisa; o trinômio ideia original–experimentação–sín-

tese; os neovalores existenciais do trinômio multidimensionalidade-multiexistencialidade-cos-

moeticidade; o trinômio Bibliomática-Lexicomática-Enciclomática. 

Polinomiologia: a deslavagem paracerebral quanto ao polinômio gênero-etnia-naciona-

lidade-genealogia. 

Antagonismologia: o antagonismo verpons / dogmatismos; o antagonismo verpon / ver-

dade absoluta; o antagonismo intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo 

abordagem mentalsomática / abordagem psicossomática; o antagonismo afetividade esclarece-

dora / afetividade demagógica; o antagonismo neofobia psicossomática / neofilia mentalsomáti-

ca; o antagonismo economia de males / economia de bens; o antagonismo ponderação / psicomo-

tricidade; o antagonismo consciência / corpo; o antagonismo extremo consciex assexuada / para-

mutante; o antagonismo consciexialidade assexuada / repressão sexual; o antagonismo defesa do 

universalismo / defesa sectária do gênero. 

Paradoxologia: o paradoxo contrafluxo da Socin Patológica–fluxo cósmico; o paradoxo 

da verpon mais de ponta problemática ser capaz de produzir o estupro evolutivo evitável; o para-

doxo da fixação do gênero potencializar a conscin e obnubilar a consciex. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;  

a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia. 

Filiologia: a pesquisofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a neofilia; 

a cogniciofilia; a autocriticofilia. 

Mitologia: o mito de a bissexualidade ser opção evoluída. 

Holotecologia: a intermissioteca; a parapsicoteca; a evolucioteca; a didactoteca; a cons-

cienciometroteca; a ressomatoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Extrafisicologia; a Intermissiologia; a Paracerebrologia; a Cos-

moeticologia; a Holossomatologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia; a Se-

xossomatologia; a Parassociologia; a Paraetologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista; a conscin sexualmente bem resolvida. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sa-

piens maxifraternus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo 

sapiens autocomprobator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciexialidade assexuada serenológica = a condição da consciência 

extrafísica, ou consciex serenona, já liberta das injunções instintuais da consciencialidade intrafí-

sica de homem e de mulher; consciexialidade assexuada asseriexológica = a condição da cons-

ciência extrafísica, ou Consciex Livre (CL), já liberta das injunções do ciclo das ressomas e des-

somas. 

 

Culturologia: a cultura da Evoluciologia; a Multiculturologia da Parapercepciologia;  

a Multiculturologia da Holossomatologia; a Paraculturologia das comunexes avançadas. 

 

Consequências. Sob a ótica da Extrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

12 categorias de consequências, efeitos ou derivações evoluídas, em geral, da condição da cons-

ciexialidade assexuada: 

01.  Agenerologia: a eliminação do antagonismo e da competitividade interconsciencial 

por meio da extinção dos gêneros entre consciexes em comunexes evoluídas. 

02.  Confortologia: o nível do prazer íntimo de viver além de todas as zonas de conforto 

humano concebíveis. 

03.  Depuraciologia: o período intermissivo prolongado, sem ressomas, depurando  

a instintividade da consciência. 

04.  Familiologia: a formação da família universal, consciencial cósmica, agenealogica-

mente, sem pai nem mãe. 

05.  Grupocarmologia: o desaparecimento dos casais substituídos pelos grupos de cons-

ciexes em evolução. 

06.  Harmoniologia: o estado de êxtase permanente ou ininterrupto da harmonia íntima 

do microuniverso do Serenão. 

07.  Holomaturologia: a condição de lucidez da consciex ultrapassando e sobrepairando 

os gêneros humanos. 

08.  Megafocologia: a gravitação dos interesses de sentimentos elevados para o megafo-

co da interassistencialidade cosmoética. 

09.  Megafraternologia: os sentimentos alcandorados da megafraternidade vivida em 

condições inefáveis da mais difícil explicitação. 

10.  Paracelibatologia: a eliminação das associações entre os gêneros sexuais, gerando  

a condição do celibato ou da solteirice permanente. 

11.  Paramorfologia: o atingimento evolutivo da parafisionomia esférica, ou Parageo-

metrologia, do mentalsoma como ponto megafocal, lúcido, de manifestação da consciex. 

12.  Unigenealogia: o surgimento da noção da unigenealidade para todas as consciên-

cias por parte da consciex lúcida. 
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Eliminações. Em face da consciexialidade assexuada, ocorrem, por exemplo, na ordem 

alfabética, estas 50 eliminações de condições conscienciais da consciex evoluída, assexuada, en-

volvendo a Sexossomatologia: 

01.  Afrodisíacos. 

02.  Alcova: leitos. 

03.  Amizade colorida. 

04.  Anticoncepcionais. 

05.  Áreas erógenas. 

06.  Aura peniana: aura clitoridiana. 

07.  Bestialidade. 

08.  Bíduo bioenergético. 

09.  Bissexualidade. 

10.  Carência sexual. 

11.  Casal íntimo. 

12.  Castidade. 

13.  Congressus subtilis. 

14.  Consciência sexy. 

15.  Defloramento sexual. 

16.  DST. 

17.  Erotismo. 

18.  Eunuquismo. 

19.  Fantasia sexual. 

20.  Femme fatale. 

21.  Gêneros humanos. 

22.  Hermafroditismo. 

23.  Heterossexualidade. 

24.  Holorgasmologia. 

25.  Homo sapiens sexolatricus. 

26.  Homossexualidade. 

27.  Indústria do sexo. 

28.  Lesbianismo. 

29.  Libido: excitabilidade sexual. 

30.  Masturbação. 

31.  Maternidade: gestação, parto. 

32.  Órgãos genitais. 

33.  Paixão. 

34.  Pedofilia. 

35.  Pílula sexual. 

36.  Pornografia. 

37.  Pré-kundalini. 

38.  Preservativos. 

39.  Relação sexual. 

40.  Requebro. 

41.  Sedução sexual. 

42.  Sexismo. 

43.  Sexochacra. 

44.  Sexo diário. 

45.  Sexomania. 

46.  Sexoprojeção. 

47.  Sexossoma. 

48.  Soma afrodisíaco. 

49.  Viagra®. 

50.  Voyeurisme. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciexialidade assexuada, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Ação  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

03.  Agendex  da  ofiex:  Extrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Alcova  blindada:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Alternância  interdimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

06.  Antimaternidade  sadia:  Invexologia;  Homeostático. 

07.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

08.  Autoconsciexiabilidade  retrocognitiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

09.  Bestialidade:  Sexossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Consciex  Livre:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Consciex  pesquisadora:  Intermissiologia;  Homeostático. 

12.  Incompatibilidade  intersomática:  Somatologia;  Neutro. 

13.  Pré-Consciex  Livre:  Serenologia;  Homeostático. 

14.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

15.  Semiconsciexialidade:  Semiconsciexologia;  Homeostático. 

 

A  COGNIÇÃO  DO  ESTADO  DA  CONSCIEXIALIDADE  AS-
SEXUADA  EXPANDE  O  AUTODISCERNIMENTO  DA  CONS-
CIN  LÚCIDA  DISPOSTA,  HOJE,  A  PRIORIZAR  A  LIBERTA-
ÇÃO  DOS  AUTOINSTINTOS  SEXUAIS,  MULTIMILENARES. 

 

Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a condição da consciexialidade as-

sexuada? Tal assunto transcendente é confortável ou desconfortável para você? 
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C O N S C I E X    L I V R E  
( E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A Consciex Livre é a consciência extrafísica liberta definitivamente (desati-

vação) do psicossoma, ou do paracorpo emocional, e, consequentemente, da fieira da Seriexolo-

gia das vidas humanas, ou intrafísicas, consecutivas, processo antigo, multimilenar, situando-se na 

hierarquia evolutiva depois do Homo sapiens serenissimus, e encetando, então, outro curso evo-

lutivo mais avançado, cujas diretrizes principais ainda permanecem desconhecidas pela Humani-

dade Terrestre atual (Ano-base: 2009). 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo extra vem do idioma 

Latim, extra, “na parte de fora; além de”. O termo físico procede do mesmo idioma Latim, phy-

sicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu 

também no Século XIII. A palavra livre provém do idioma Latim, liber, libra, “livre”. Apareceu 

no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  CL. 2.  Consciex libera. 3.  Consciência Extrafísica Livre. 4.  Cons-

ciência Maior. 5.  Consciência enigmática. 

Arcaismologia. Eis a expressão antiquada equivalente à Consciex Livre, e, hoje, envile-

cida pelo emprego místico: Espírito Puro. 

Neologia. As 3 expressões compostas Consciex Livre, Consciex Livre terrestre e Cons-

ciex Livre extraterrestre são neologismos técnicos da Terminologia (Orismologia) da Conscien-

ciologia, dentro da Evoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Consciex vulgar. 2.  Consciex transmigrável. 3.  Consciênçula.  

4.  Serenão; Serenona. 

Estrangeirismologia: a ultima ratio da pararrealidade. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à evolutividade avançada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os maxipensenes; a maxipensenidade; a inconcebível amplitude autopen-

sênica. 

 

Fatologia: a hipótese de tentativa mais enigmática; o mentalsoma vivo; a escala evoluti-

va das consciências; as transcendências de difícil interpretação adiante do nível do Serenão; a Fi-

cha Evolutiva Pessoal (FEP) à frente do modelo da Serenologia; o nível mais elevado da faixa 

conscienciológica; o ápice da soltura mentalsomática; a libertação definitiva da matéria; o infinito 

evolutivo; a eliminação prática da Proxêmica. 

 

Parafatologia: a ultrapassagem da terceira dessoma; o período pós-megaeutimia do Se-

renão; o megacurrículo extrafísico da CL; a ruptura de frente da evolução consciencial; a omnivi-

são extrafísica; a vida ininterrupta na cosmoconsciencialidade sadia; as extrapautas máximas per-

manentes; a ageneticidade; a aparaprocedencialidade; a comunex livre; o conscienciês. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões (CIS). 
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Holotecologia: a conscienciometroteca; a evolucioteca; a abjuncioteca; a ressomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Perfilologia; a Conscienciologia; a Homeostati-

cologia; a Extrafisicologia; a Omnipresenciologia; a Paralinguística; a Mateologística; a Conscie-

xologia; a Cosmoeticologia; a Cosmovisiologia; a Tudologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a Consciex Livre; a Conscientia libera; a consciência mais enigmática de 

todas as épocas históricas; a consciência mais antípoda à consciênçula; a consciex anticonflitiva 

total; a consciex mega-homeostática; a consciex, em tese, com potência amplificadora maior da 

consciencialidade, depois do Serenão, o Homo sapiens serenissimus; a maxiconsciência poliédri-

ca de quem possui o maior número de facetas evolutivas ou megatrafores; o top da Elencologia 

Consciencial; a consciência maior do elenco evolutivo da Conscienciologia (a joia da coroa do 

Cosmos; o crème de la crème consciencial evolutivo); os componentes do Colégio Invisível dos 

Serenões. 

 

Masculinologia: o Serenão. 

 

Femininologia: a Serenona. 

 

Hominologia: a Consciex libera; a Consciex anticonflictiva. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: Consciex Livre terrestre = aquela adstrita à assistência da evolução 

consciencial no planeta Terra; Consciex Livre extraterrestre = aquela dedicada à assistência da 

evolução consciencial além do planeta Terra. 

 

Interdependência. Em Parassociologia, cada consciência, em si, é microuniverso imen-

so, mas extremamente individualizado, onde cada componente interdepende do conjunto de cons-

ciências. O mesmo ocorre com a consciência individualmente dependendo da evolução do grupo 

evolutivo. 

Grupalidade. Considerando a Grupocarmologia, a consciência não consegue evoluir so-

zinha ou isolada, razão pela qual se torna extremamente importante o estudo da grupalidade das 

consciências, a fim de se chegar à eliminação das guerras e às vivências coletivas, possíveis, da 

maxifraternidade entre conscins e consciexes. 

Cosmopensenologia. A partir da Pensenologia, o cosmopensene é o maxipensene fun-

damental ou o materpensene característico do perfil evolutivo da CL, atuando na condição da cos-

mopensenidade. 

Discernimentologia. Sob a análise da Mentalsomatologia, a CL constitui o ápice, dis-

cernível pela Humanidade, do universo ou parâmetro máximo do autodiscernimento. 

Cosmossíntese. Conforme os princípios da Cosmoeticologia, a característica mais mar-

cante da consciência livre é justamente o autodomínio da Cosmossíntese da Moral Cósmica en-

volvendo o existente inteligível no Cosmos. 

Megaciclo. No âmbito da Evoluciologia, a CL entra no quarto curso ou no megaciclo 

evolutivo paradoxal, depois dos 3 ciclos anteriores: o vegetal ou botânico, o subumano ou zooló-

gico, e o humano ou hominal, nesta ordem do desenvolvimento do princípio consciencial. 

Ultrapassagem. A Consciex Livre ultrapassa a condição do Homem e da própria classi-

ficação deste (Homo erectus, Homo sapiens astronauticus e outros). 

 

Paracaracterologia. Tendo em vista a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem 

funcional, 5 condições ímpares ou singularidades da Consciex Livre, notáveis e adequadas para 

abrir as discussões pesquisísticas mais aprofundadas sobre o assunto: 
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1.  Amacrossomaticidade. Na pesquisa da Macrossomatologia, a CL dispensa, obvia-

mente, até o macrossoma, vivendo na condição avançada da amacrossomaticidade. 

2.  Assomaticidade. Pela Ressomatologia, a CL é aquela consciência dispensada para 

sempre de ressomar, tendo alcançado a condição avançada da assomaticidade. 

3.  Apsicossomaticidade. De acordo com a Holossomatologia, a obtenção da condição 

emancipada da CL somente ocorre quando a consciência já dominou, sem dificuldade, em separa-

do ou em conjunto, o soma, o holochacra e o psicossoma, exercendo a apsicossomaticidade. 

4.  Asseriexialidade. No campo da Seriexologia, a CL, não mais ressomando, desfruta – 

no âmbito da Holorressomatologia – da condição evoluída permanente da asseriexialidade. 

5.  Afoneticidade. Dentro do universo da Comunicologia, o conscienciês é o meio de co-

municação fluente, muito além das línguas conhecidas e até da paratelepatia, ou telepatia extrafí-

sica. Expressando-se invariavelmente pelo conscienciês, a CL vive a condição evoluída da afone-

ticidade. 

 

Vivenciologia. Por meio da Holomaturologia, não se pode esquecer, aqui, o fato rele-

vante e pertinente de a Humanidade atual já viver sem duas condições evolutivas ultrapassadas, 

embora menos desenvolvidas em relação ao estado exponencial das CLs: 

1.  Abotanicidade: a Humanidade não é mais pomar ou floresta. 

2.  Assubumanidade: a Humanidade não é mais conjunto de hóspedes do zootel. 

 

Neofilismo. Frente à Intrafisicologia, a cognição, mesmo teórica, dos constructos avan-

çados, predispõe a conscin à dispensa teática e sadia dos constructos ultrapassados. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e res-

pectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a Consciex Livre, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

1.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia. 

2.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia. 

3.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia. 

4.  Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia. 

5.  Cosmoconsciência:  Comunicologia. 

6.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia. 

7.  Microminoria  evolutiva:  Evoluciologia. 

 

SE  A  META  EVOLUTIVA  IMEDIATA  DO  HOMO  SAPIENS  

SAPIENS  É  A  CONDIÇÃO  DO  HOMO  SAPIENS  DESPER-
TUS,  A  META  EVOLUTIVA  IMEDIATA  DO  HOMO  SAPIENS  

SERENISSIMUS  É  A  CONDIÇÃO  DA  CONSCIENTIA  LIBERA. 
 

Questionologia. Você já dispõe de noções mais precisas sobre a pararrealidade da Cons-

ciex Livre? Independentemente da resposta, você admite ser importante estudar o assunto ou  

o julga tão somente mateológico? 
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C O N S C I E X    P E S Q U I S A D O R A  
( I N T E R M I S S I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A consciex pesquisadora é a consciência extrafísica, aluna de Curso Inter-

missivo (CI), principalmente no período de observação das vidas das conscins, preparando-se para 

o próximo renascimento intrafísico, em plena fase pré-ressomática. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo extra deriva do 

mesmo idioma Latim, extra, “na parte de fora; além de”. A palavra físico provém igualmente do 

idioma Latim, physicus, e esta do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da 

mesma”. Surgiu também no Século XIII. O termo pesquisa procede do idioma Espanhol, pesqui-

sa, derivado do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e este de perquirere, “buscar com cuida-

do; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar”. 

Surgiu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 01.  Consciex investigadora. 02.  Consciex estudiosa. 03.  Consciex in-

termissivista. 04.  Consciex pré-ressomática. 05.  Acompanhante parapsíquico; testemunha extra-

física. 06.  Parapesquisador; parapesquisadora. 07.  Parexperimentador; parexperimentadora.  

08.  Paratestemunha. 09.  Paratertuliana incógnita; paratertuliano incógnito. 10.  Paraenciclope-

dista. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 6 cognatos derivados do vocábulo consciex: 

antissemiconsciexialidade; consciexialidade; Consciexologia; semiconsciex; semiconsciexialida-

de; Semiconsciexologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas consciex pesquisadora, consciex pesquisadora je-

juna e consciex pesquisadora veterana são neologismos técnicos da Intermissiologia. 

Antonimologia: 1.  Consciex amparadora. 2.  Consciex Livre (CL). 3.  Consciex asse-

diadora. 4.  Consener. 5.  Consciex assediada. 6.  Consciex satélite de assediador. 7.  Consciex 

megassediadora. 8.  Consciex transmigrável. 

Estrangeirismologia: o rapport consciencial entre intermissivistas; o reencontro multi-

dimensional diário no Tertuliarium; a parapesquisa presencial de visu; o parobservador sub si-

lentio. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencialidade intermissivista; os evolu-

ciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os parapensenes;  

a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os didactopensenes; a didacto-

pensenidade; a autopensenidade da intercompreensão multidimensional; a auscultação didática do 

holopensene cognopolita; o cotejo técnico entre o holopensene extrafísico homeostático e o em-

penho na respectiva reprodução intrafísica. 

 

Fatologia: a autolucidez da conscin intermissivista; a diversidade de fontes cognitivas 

disponibilizadas pela CCCI; o exemplo haurido no levantamento etológico dos intermissivistas 

ressomados. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) na condição de campi 
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dos Cursos Intermissivos; a comunex Interlúdio; a consciex convivendo, acompanhando e teste-

munhando a exemplificação da vida intrafísica da conscin sensitiva, assistente, a fim de entender 

e renovar a própria necessidade evolutiva; a autoconstatação testemunhal extrafísica; a existência 

onipresente da paraplateia; a audiência extrafísica; a vida pessoal, multidimensional, como sendo 

o principal curso explícito ministrado através dos atos diuturnos; a atuação evolutiva da conscin 

minipeça discreta e autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o en-

contro das consciexes pesquisadoras com o projetor lúcido; a parexpedição científica à Cognópo-

lis inserida no currículo parapedagógico; a parapreparação para o reingresso lúcido à intrafisica-

lidade; a paraverificação dos percalços próximos da vida humana; a parassondagem dos restringi-

mentos à autolucidez multidimensional plena; a parachecagem das dificuldades recíprocas na co-

municação interdimensional; a paraveriguação do nível médio de aplicação intrafisica das lições 

hauridas durante a intermissão; a parapesquisa de campo específica à autoproéxis próxima;  

o intercâmbio de experiências entre os diferentes tempos dos Cursos Intermissivos; os reencon-

tros face a face propiciados pela projetabilidade lúcida; a Cognópolis transformada em polo aglu-

tinador multidimensional de intermissivistas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paracuriosidade sadia–parobservações técnicas. 

Principiologia: o princípio da descrença; o princípio das afinidades; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da cobaiagem consciencial interdimensional. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de conduta paradiplo-

mática interdimensional. 

Teoriologia: a teoria da evolução da consciência. 

Tecnologia: a técnica da parobservação participante; as técnicas conscienciométricas; 

o levantamento das técnicas de viver evolutivamente na intrafisicalidade. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da projeção consciente. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: os efeitos do trinômio Genética-Fisiologia-Mesologia na expressão intra-

física da autoconsciencialidade; os efeitos das orientações intermissivistas na consecução da 

proéxis; os efeitos futuros do pioneirismo da conexão interdimensional interintermissivistas. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses interdimensionais favorecendo às futuras neos-

sinapses da autoconscientização multidimensional (AM). 

Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma da Seriexologia; o primeiro ciclo intermissivo fase 

extrafísica preparatória–fase intrafísica executiva; o segundo ciclo humano fase preparatória 

(até os 35 anos de idade física)–fase executiva da autoproéxis (a partir dos 36 anos de idade fí-

sica). 

Enumerologia: os êxitos e os fracassos; as superações e os travões; os posicionamentos 

e as omissões; as megafocagens e as dispersões; as excelências e os subníveis; as coerências e as 

incoerências; as rememorações e os esquecimentos. 

Binomiologia: o binômio (dupla) consciex intermissivista–conscin intermissivista;  

o exercício do binômio autocrítica-heterocrítica; a observação do binômio vida doméstica–vida 

pública; o heterexame do binômio recebimento-retribuição. 

Interaciologia: o paratestemunho da interação bastidor extrafísico–palco intrafísico. 

Crescendologia: o crescendo reconhecimento retrocognitivo–avaliação seriexológica;  

o crescendo regressivo consciex-gigante no CI–conscin-pigmeu na proéxis. 

Trinomiologia: o trinômio testemunha-grupocarma-lucidez; o trinômio estado intrafísi-

co–estado projetado–estado extrafísico. 

Polinomiologia: o polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística. 

Politicologia: a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo omnidimensional. 
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Filiologia: a pesquisofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a neofilia; 

a cogniciofilia; a autocriticofilia. 

Holotecologia: a intermissioteca; a parapsicoteca; a evolucioteca; a didactoteca; a cons-

cienciometroteca; a ressomatoteca; a cognoteca. 

Interdisciplinologia: a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Presenciologia; a Evolu-

ciologia; a Seriexologia; a Parapedagogiologia; a Intencionologia; a Holomaturologia; a Paratec-

nologia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia; a Intraconscienciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciex pesquisadora; a consciex intermissivista; a consciex nem ampa-

radora nem assediadora; a semiconsciex; a consciex orientadora; a Consciex Livre; a conscin lúci-

da; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; as tes-

temunhas extrafísicas ou paratestemunhas; o Paracorpo Docente dos Cursos Intermissivos; o Pa-

racorpo Discente dos Cursos Intermissivos; a paraplateia dos trabalhos interassistenciais na 

CCCI; a conscin-fonte; a cobaia cognopolita. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o acom-

panhante parapsíquico; o paratertuliano; o paraenciclopedista. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga;  

a acompanhante parapsíquica; a paratertuliana; a paraenciclopedista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sa-

piens maxifraternus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo 

sapiens autocomprobator; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens 

vigilans; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens attrac-

tivus; o Homo sapiens coadjutor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: consciex pesquisadora jejuna = a consciência extrafísica de Curso Inter-

missivo primário, incipiente, ainda com curto período de estudos; consciex pesquisadora veterana 

= a consciência extrafísica de Curso Intermissivo mais avançado, com período longo de estudos. 

 

Culturologia: a Multiculturologia da Intermissiologia; a neocultura conscienciológica. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Intermissiologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,  

3 categorias básicas de consciexes: 
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1.  Consciex amparadora: a consciência extrafísica sadia, benfeitora, instrutora, dedica-

da aos trabalhos assistenciais de função. 

2.  Consciex assediadora: a consciência extrafísica doentia, consciente ou inconsciente 

(consener) da própria situação evolutiva patológica. 

3.  Consciex pesquisadora: a consciência extrafísica em convalescença quanto à Aute-

voluciologia, aluna de Curso Intermissivo, observadora interessada e atenta das vidas das cons-

cins e aquela mais encontradiça nos holopensenes dos conscienciólogos, em geral. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a consciex pesquisadora, 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.  Acompanhante  parapsíquico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Autocomprovação:  Autevoluciologia;  Neutro. 

06.  Autoconstatação:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

07.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Conexão  interdimensional:  Conexologia;  Neutro. 

09.  Consciex  Livre:  Evoluciologia;  Homeostático. 

10.  Curso  Intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

11.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Incubação  intermissiva:  Intermissiologia;  Homeostático. 

13.  Interlúdio:  Parageografologia;  Homeostático. 

14.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

15.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  IDENTIFICAÇÃO  DA  EXISTÊNCIA  DAS  CONSCIEXES  

PESQUISADORAS  APRESENTA  ENORME  RELEVÂNCIA  PA-
RA  A  CONSCIN  LÚCIDA,  INTERMISSIVISTA,  COGNOPOLI-

TA  E  ESTUDIOSA  DAS  INTERAÇÕES  INTERDIMENSIONAIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou alguma consciex pesquisadora no 

próprio entorno holopensênico? Tal parafato trouxe esclarecimentos evolutivos para você? 
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C O N S C I N    A M B I D E S T R A  
( E Q U I L I B R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin ambidestra é a pessoa, homem ou mulher, portadora de eficácia 

psicomotora em ambas as mãos, estendendo a dupla lateralidade para outras manifestações corpo-

rais, expandindo e qualificando a performance somática. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia.  O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este 

do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo ambi deriva 

também do idioma Latim, ambi, “em torno; à volta; dos dois ou vários lados”. O vocábulo destra 

procede do mesmo idioma Latim, dextera ou dextra, “mão direita”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Conscin de lateralidade cruzada. 2.  Pessoa com ambidestreza. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 32 cognatos derivados do vocábulo destra: ade-

tração; adestrada; adestrado; adestrador; adestradora; adestramento; adestrar; adestrável; am-

bidéster; ambidesteridade; ambidestra; ambidestralidade; ambidestreza; ambidestria; ambides-

trismo; ambidestro; bidesteridade; desteridade; destreza; destridade; destrimanismo; destríma-

na; destrímano; destro; destrógrada; destrógrado; dextrômano; indestreza; mandestra; mandes-

tro; manidestra; manidestro. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin ambidestra, conscin ambidestra voluntá-

ria e conscin ambidestra involuntária são neologismos técnicos da Equilibriologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin sem ambidestreza. 2.  Conscin destra. 3.  Conscin canhota. 

Estrangeirismologia: o superavit evolutivo. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade somática. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da psicomotricidade avançada; os lucidopensenes; 

a lucidopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; 

os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a ambidestria produtiva; a habilidade com ambas as mãos; a versatilidade so-

mática; a singularidade do ambidestro; o aproveitamento das funções somáticas; o detalhismo no 

cuidado holossomático; a flexibilidade pessoal; as imposições motoras equivocadas na educação 

convencional; o aproveitamento inteligente do soma; a escrita; o exercício neuronal diário; o do-

mínio somático; os movimentos harmoniosos; a noção de espaço; a atenção dividida; as percep-

ções interoceptivas e exteroceptivas mais aguçadas; a sensibilidade tátil; a inteligência contextual; 

a facilidade em adaptar-se a diferentes contextos; a superdotação somática. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sensibilidade pa-

rapsíquica; a ativação dos chacras superiores, notadamente do frontochacra; as doações de energia 

pelos palmochacras; a maleabilidade nas manobras energéticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Genética-Paragenética; o sinergismo mentalsomático 

apreensão-registro. 

Principiologia: o princípio da recuperação de cons magnos; o princípio do exemplaris-

mo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da descrença (PD); 
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o princípio da repetição; o princípio da primazia do cérebro sobre o cerebelo; o princípio dos 

pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos; o princípio do utilitarismo somático. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução; a teoria do macrossoma. 

Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da autorreflexão de  

5 horas; a técnica da invéxis; a técnica de viver evolutivamente a partir do emprego inteligente do 

próprio soma; a técnica das anotações utilitárias; a técnica do detalhismo; a técnica da circulari-

dade; a técnica da exaustividade; a técnica das 50 vezes mais. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico das Autorretrocog-

niciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório consci-

enciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório 

conscienciológico da Autossinaleticologia; o  laboratório conscienciológico da Autocosmoetico-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Holossoma-

tologia. 

Efeitologia: os efeitos positivos das habilidades somáticas; os efeitos homeostáticos do 

autoconhecimento somático; os efeitos impactantes da flexibilidade somática; os efeitos clarifica-

dores nos registros parapsíquicos; os efeitos da rotina psicomotora no desenvolvimento do auto-

parapsiquismo; o rendimento evolutivo otimizado enquanto efeito da automotivação. 

Neossinapsologia: a formação de neossinapsses relativas ao soma; as paraneossinapses 

oriundas da interação interveicular. 

Ciclologia: o ciclo autorganização psicomotora–autorganização energossomática–au-

torganização psicossomática–autorganização mentalsomática. 

Binomiologia: o binômio consciência-soma; o binômio intelectualidade-psicomotricida-

de; o binômio pensar rápido–agir calmamente; o binômio vontade-movimento. 

Interaciologia: a interação automotivação–rendimento evolutivo maior; a interação 

atenção somática–atenção pensênica; a interação raciocínio-memória. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo ambilevismo–monodestrismo–ambidestrismo– 

–prescindência das mãos. 

Trinomiologia: o trinômio autoprioridade-autodesafio-autossuperação; o trinômio pro-

exológico aportes-responsabilidade-retribuição; o trinômio corpo-mente-consciência; o trinômio 

intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo soma destro / soma ambidestro; o antagonismo uso 

consciente do soma / abuso inconsequente do soma; o antagonismo danos reversíveis / danos ir-

reversíveis; o antagonismo lembrança ∕ esquecimento. 

Paradoxologia: o paradoxo de a maior versatilidade poder resultar em menor senso de 

localização espacial; o paradoxo de a conscin ambidestra poder apresentar pouca ou nenhuma 

produtividade gesconológica. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a somatofilia; a evoluciofilia; a intelectofilia; a raciocinofilia;  

a autopesquisofilia; a assistenciofilia. 

Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a experimentoteca; a intermissioteca; a evo-

lucioteca; a mentalsomatoteca; a macrossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Equilibriologia; a Harmoniologia; a Experimentologia; a Mental-

somatologia; a Somatologia; a Holossomatologia; a Homeostaticologia; a Cogniciologia; a Pense-

nologia; a Parapercepciologia; a Parageneticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin ambidestra; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin profilática; a personalidade hábil. 
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Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista conscien-

cial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienci-

ólogo; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o es-

critor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; 

o invexólogo; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertu-

liano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cientista, matemático, 

engenheiro, inventor, anatomista, pintor, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico italiano 

Leonardo di Ser Piero da Vinci (1452–1519). 

 

Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscien-

cial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a cons-

ciencióloga; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida;  

a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora exis-

tencial; a invexóloga; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consci-

ente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a tenista aus-

traliana  Jarmila Gajdošová (1987–). 

 

Hominologia: o Homo sapiens adaptator; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens 

attentus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens au-

tolucidus; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin ambidestra involuntária = a pessoa canhota adaptada de modo 

forçado à predominância do mundo destro; conscin ambidestra voluntária = a pessoa com dupla 

lateralidade optando pela ambidestreza lúcida e evolutivamente útil. 

 

Culturologia: a cultura da autossomaticidade lúcida. 

 

Influência. A conotação negativa, ruim, atribuída ao esquerdino ou sinistro, tem influên-

cia direta da visão religiosa, embotadora e restringidora da opção natural e genética de qualquer 

indivíduo, diante da lateralidade somática. 

Imposição. Na área da Educação, durante longo tempo, variegados educadores utiliza-

ram tal concepção distorcida da lateralidade, impondo o uso da mão direita às pessoas com ten-

dências canhotas no exercício da escrita. 

Traumas. Não raro, em tal contexto, a pecha de sinistro e pessoa esquisita, rendeu ao ca-

nhoto traumas escolares e baixa autestima pelo fato de não ser igual a outras pessoas. 

Oportunidade. A ambidestria é mais fácil de ser desenvolvida pela pessoa canhota visto  

ser o mundo predominantemente destro. 

 

Categorias. A conscin canhota pode tornar-se ambidestra a partir de duas situações: 

1.  Consciente. Quando percebe poder fazer uso da mão oposta e exercitar a ambidestra-

lidade de modo lúcido. 

2.  Inconsciente. Quando a conscin participa, convive e utiliza os instrumentos disponí-

veis no mundo destro e não se dá conta das potencialidades a serem desenvolvidas. 

 

Direção. A adaptação de canhotos e destros ao contexto ambidestro parte de duas dire-

ções opostas: 

1.  Centrípeto. Aos canhotos, a observação do contexto externo pode colaborar para des-

pertar mais lucidez quanto à oportunidade de obtenção de domínio somático. É a influência exte-

rior em direção à percepção e posicionamento íntimo. 
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2.  Centrífugo. Aos destros, ocasiona o rompimento da realidade confortável, com o ob-

jetivo de vencer o comodismo para não realizar as atividades de modo automático e não tornar-se 

robô consciencial. 

 

Contexto. Eis, em ordem alfabética, 20 exemplos de objetos, acessórios ou utilitários, 

com design favorecedor e indicador da utilização da mão direita, podendo restringir a ambidestria 

no dia a dia: 

01.  Abridor de latas. 

02.  Aperto de mão. 

03.  Automóveis (alavanca das marchas). 

04.  Botão de relógios de pulso. 

05.  Caixas de supermercado. 

06.  Carteiras escolares. 

07.  Colheres para bebês. 

08.  Geladeiras (abertura das portas). 

09.  Luvas térmicas. 

10.  Maçanetas (alavanca ou bola, favorecendo a utilização da destra). 

11.  Máquinas de costura. 

12.  Máquinas leitoras de transporte público (ao lado direito à entrada do veículo). 

13.  Micro-ondas (painel de controle). 

14.  Persianas (comando de cordões e correntes posicionado à direita). 

15.  Portas (escolha do sentido da abertura). 

16.  Suportes de refrigerantes e pipoca nos cinemas. 

17.  Teclados virtuais de caixas eletrônicos. 

18.  Telefones públicos. 

19.  Tesouras. 

20.  Torneiras. 

 

Facilitadores. Atinente à Harmoniologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 facili-

tadores para o exercício da conscin destra ou canhota, interessada em tornar-se ambidestra: 

1.  Alimentação. Buscar servir-se e comer utilizando a mão oposta. 

2.  Asseio. Pentear os cabelos com a mão oposta. 

3.  Computador. Mudar o mouse de lugar. 

4.  Energias. Realizar os trabalhos energéticos circulando as energias em diferentes sen-

tidos testando e aprimorando a flexibilidade holochacral. 

5.  Observação. Observar a disposição dos objetos na própria residência e no ambiente 

de trabalho e invertê-los. 

6.  Registros. Fazer registros das parapapercepções, projeções conscientes ou observa-

ções diárias utilizando a mão oposta. 

7.  Vestimenta. Inverter o sentido ao vestir-se ou calçar sapatos: se o hábito consiste em 

partir sempre pelo lado direito, fazer o exercício contrário. 

Dificultadores. Eis, em ordem alfabética, por exemplo, 6 principais dificultadores e im-

pedidores ao desenvolvimento da conscin ambidestra: 

1.  Aprovação. Esperar aprovação e consenso de amigos, familiares e colegas de traba-

lho para iniciar ampliação da esfera motora. 

2.  Comodismo. Manter-se acomodado(a) ao mundo destro, na manutenção da lei do me-

nor esforço. 

3.  Comparação. Comparar os próprios progressos a quem utiliza o lado ou mão oposta 

de modo predominante e desistir na primeira dificuldade perante o exercício da ambidestria. 

4.   Irreflexão. Manter-se no automático, sem refletir sobre as potencialidades do soma, 

pois a irreflexão é enfatizada pelo automatismo corrente e chancelada pela preguiça mental. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6685 

5.  Opiniões. Considerar a emissão de opiniões desdenhosas, sem autocrítica. Há quem 

considere perda de tempo o exercício de ambos os lados do soma. 

6.  Paracérebro. Desmerecer a conexão cérebro-paracérebro ocasionada pela integração 

holossomática e não pela bipartição somática. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin ambidestra, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

02. Adaptaciofilia:  Adaptaciologia;  Homeostático. 

03.  Ambílevo:  Cerebelologia;  Nosográfico. 

04.  Autoidentificação  somática:  Autossomatologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

06.  Eumatia:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Irrompimento  do  paracérebro:  Paracerebrologia;  Homeostático. 

08.  Mão:  Manossomatologia;  Neutro. 

09.  Prescindência  das  mãos:  Manossomatologia;  Homeostático. 

10.  Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Superdotação  somática:  Somatologia;  Homeostático. 

12.  Vitalidade  somática:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

 

A  VERSATILIDADE  SOMÁTICA  DA  CONSCIN  AMBIDESTRA  

POSSIBILITA  A  AMPLIFICAÇÃO  DA INTERASSISTÊNCIA  

POR  MEIO  DAS  VIVÊNCIAS  PRÁTICAS  EXEMPLARISTAS   
E  DA  AQUISIÇÃO  DA  AUTOSSOMATICIDADE  LÚCIDA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é destro, canhoto ou ambidestro? Considera  

a possibilidade de desenvolver a ambidestreza com finalidade pró-evolutiva? 

 
Bibliografia  Específica: 
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3.  Springer, Sally P.; Deutsch, Georg; Cérebro Esquerdo, Cérebro Direito (Left Brain, Right Brain); revisor 

Eunice Yoshiura; trad. Thomaz Yoshiura; 385 p.; 10 caps.; 23 x 16 cm; br.; Summus Editorial; São Paulo, SP; 1998; 
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C O N S C I N    A N O R É X I C A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin anoréxica é a consciência intrafísica, homem ou mulher, a qual 

se autoimpõe restrições alimentares antifisiológicas com objetivo de redução do peso corporal, 

apresentando grave distorção da autoimagem, evidenciando distúrbio psicossomático, em geral  

a partir de alguma causa mesológica, genética, paragenética ou holobiográfica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra deriva 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmen-

te no Século XIII. A palavra anorexia vem do idioma Grego, anóreksis, “tendência para; desejo 

de; apetite”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Conscin disoréxica. 2.  Conscin pseudoinapetente. 3.  Conscin avessa 

à alimentação. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin anoréxica, conscin anoréxica religiosa  

e conscin anoréxica laica são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin compulsiva alimentar. 2.  Conscin comedora. 3.  Conscin 

empanturrada. 4.  Conscin obesa. 5.  Comensal sadio. 

Estrangeirismologia: o binge-eating; o eating disorder. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao comportamento alimentar. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da antissomática; o holopenesene pessoal nosoló-

gico; os batopensenes; a batopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os nosopensenes;  

a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenida-

de; os andropensenes; a andropensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade. 

 

Fatologia: o jejum patológico; a anorexia santa; a autopenitência; a autoflagelação; a ca-

rência emocional; a falta do autoafeto; a santidade do jejuador determinando a santidade do 

jejum; a greve de fome com fins políticos; os mega banquetes romanos, seguidos de vômitos 

autoinduzidos; os métodos purgativos; o pecado capital da gula; o fastio alimentar; a adição 

alimentar às avessas; a drunkorexia; o ascetismo enquanto meio de elevação espiritual às 

mulheres da Idade Média; a busca da comunhão com Deus; o ritual da comunhão, levando à “san-

tificação”; a santificação através da domesticação das necessidades físicas; o milagre de viver 

sem comer; a escravidão às dietas; a simbiose mãe-filha; a vontade de ser Barbie; o contexto fa-

miliar enquanto reforçador patológico; a falta de autonomia consciencial; a evitação da sexualida-

de; a maturidade sexual retardada; a ausência da menstruação entendida como sinal divino, ao 

contrário de resposta do organismo, à abstinência alimentar; a vergonha ao corpo feminino; 

a aversão ao ginossoma; o fato de a anorexia incidir na população na proporção de 9 mulheres 

para cada homem (para cada 10 pacientes, 1 é homem); a evitação das demandas biológicas e psi-

cológicas da puberdade; o jejum enquanto estratégia de oposição a casamentos arranjados; a do-

ença das virgens; a inanição provocando alterações afetivas, cognitivas e comportamentais; o cor-

po imaginário perfeito; o pensamento obsessivo; o transtorno da imagem corporal; o transtorno 

obsessivo compulsivo; a ectopia consciencial; a ausência de locus de controle interno; o compor-
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tamento imitativo frequentemente encontrado entre santas e beatas da Idade Média e entre jovens 

anoréxicas de hoje; os movimentos virtuais “pró-ana” e “pró-mia”, passando dicas, incentivos 

e orientações de como driblar a fome e / ou apresentando estratégias patológicas para controle do 

peso corporal; a recusa do alimento enquanto defesa contra a sensação de ser fraca, de não ter 

personalidade própria; o subcérebro abdominal; a comensalidade sadia. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a herança 

paragenética religiosa nosográfica; as consequências paragenéticas do mau uso somático; a ausên-

cia da vivência do paradigma multidimensional e holossomático; as parafixações baratrosféricas; 

a reciclagem de automimeses seriexológicas dispensáveis; a concausa extrafísica; o aprendizado 

do Curso Intermissivo (CI). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo Paragenética-Genética-Mesologia. 

Principiologia: a falta do princípio da descrença (PD); o princípio cosmoético do 

“aconteça o melhor para todos”; o princípio da atração dos afins. 

Codigologia: a ausência do código de valores pessoais; a falta do código pessoal de 

Cosmoética (CPC); os entrelaçados códigos sociais e culturais, gerando doenças. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria dos estigmas paragenéti-

cos holobiográficos. 

Tecnologia: a técnica do diário alimentar; a técnica da entrevista motivacional; a técni-

ca da paracirurgia; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da autorreflexão de  

5 horas. 

Voluntariologia: os voluntários dos programas de apoio a comedores compulsivos; os 

voluntários da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da 

Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmo-

eticologia. 

Efeitologia: o efeito deletério da privação de alimentos; o efeito do jejum prolongado;  

o efeito da moda das dietas; o efeito halo patológico melin-melex; os efeitos estagnadores da au-

topatopensenidade. 

Neossinapsologia: os impedimentos à formação de neossinapses; as retrossinapses pa-

tológicas. 

Ciclologia: o ciclo vicioso; o ciclo de autossabotagens; o ciclo patológico das imaturi-

dades consecutivas; o ciclo retroalimentador patopensenização–holopensene baratrosférico– 

–companhias assediadoras; o ciclo retroalimentador dos holopensenes; o ciclo erro-retificação- 

-acerto; o ciclo esforço-conquista-autossustentação-autodomínio. 

Enumerologia: a autopunição; a autoflagelação; a autoimolação; a autocorrupção; o au-

tassédio; a autovitimização; o autodesrespeito. 

Crescendologia: o crescendo patológico jejum autoimposto–transtorno alimentar;  

o crescendo Planeta-Hospital–Planeta-Escola; o crescendo patopensenidade continuada–dese-

quilíbrio mental. 

Antagonismologia: o antagonismo mãe / filha; o antagonismo ortopensenidade / pato-

pensenidade; o antagonismo incorruptibilidade / corruptibilidade. 

Politicologia: a política do corpo perfeito. 

Legislogia: a lei do maior esforço para a autocura; a lei do retorno doentio. 

Filiologia: a tanatofilia; a patofilia. 

Fobiologia: a fobia do peso; o medo mórbido de engordar; a dismorfofobia. 
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Sindromologia: a síndrome da passarela; a prevenção da síndrome de realimentação;  

a síndrome do comer noturno; a síndrome de Godot; a síndrome da autopatopensenidade; a sín-

drome da abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a mania de fazer dieta; a mania de não comer; a mania de ser magra; a pa-

tomania; a nosomania. 

Mitologia: o mito da magreza; o mito da purificação pelo jejum; o mito da Barbie. 

Holotecologia: a religioteca; a patopensenoteca; a nosoteca; a psicoteca; a paragenetico-

teca; a consciencioterapeuticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicopatologia; a Reurbanologia; a Somatolo-

gia; a Materiologia; a Fisiologia; a Psiquiatria; a Intrafisicologia; a Anticosmoeticologia; a Subce-

rebrologia; a Paraprofilaxiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin anoréxica; a conscin rígida; a conscin perfeccionista; a conscin 

obsessiva; a conscin manipuladora; a conscin penitente; a conscin beata; a conscin autocorrupta;  

a conscin anticosmoética; a consréu ressomada; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser inte-

rassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o santo; o antepassado de si mesmo; o pré-serenão vulgar; o agente re-

trocognitor; o intermissivista; o amparador intrafísico; o compassageiro evolutivo; o conscienció-

logo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexista; o reeducador; o escritor; o evoluci-

ente; o exemplarista; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador;  

o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de 

ação; o médico inglês Richard Morton (1637–1698); o médico inglês William Gull (1816–1890); 

o médico francês Charles Lasège (1809–1883). 

 

Femininologia: a santa; a antepassada de si mesma; a pré-serenão vulgar; a agente retro-

cognitora; a intermissivista; a amparadora intrafísica; a compassageira evolutiva; a conscienció-

loga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proexista; a reeducadora; a escritora; a evolu-

ciente; a exemplarista; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora;  

a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de 

ação; a imperatriz Sissi (Elisabeth Amalie Eugenie von Wittelsbach, 1837–1898); a escritora e fi-

lósofa francesa Simone Adolphine Weil (1909–1943); a cantora estadunidense Karen Carpenter 

(1950–1983); a princesa Diana (Lady Diana Frances Spencer, 1961–1997). 

 

Hominologia: o Homo sapiens anorecticus; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapi-

ens acriticus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens ilo-

gicus; o Homo sapiens intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin anoréxica religiosa = quem se autoimpõe restrição alimentar  

a fim de alcançar a santificação; conscin anoréxica laica = quem se autoimpõe restrição alimentar 

com fins estéticos. 

 

Culturologia: a cultura da magreza; a cultura das aparências; a cultura da passarela;  

a cultura da religiosidade; a cultura da vaidade; a cultura do corpo magro em detrimento do 

corpo saudável; os idiotismos culturais. 

 

Casuisticologia. Eis 5 personalidades, assim-chamadas santas da Igreja Católica Apostó-

lica e Romana (ICAR), as quais alcançaram o status de santidade com a prática severa e prolon-
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gada do jejum, cuja análise patográfica remete aos sintomas característicos da anorexia nervosa, 

apresentadas em ordem cronológica: 

1.  Santa Clara de Assis (1193–1253): de família nobre, nasceu na cidade de Assis, Itá-

lia. Seguidora de Francisco, propunha vida de caridade, trabalho e pobreza. Foi fundadora da “Or-

dem das Clarissas”, constituída basicamente por mulheres pobres. Jejuava todos os dias, viveu 

doente por 28 anos. Foi canonizada em 1255, corroborada por vida de reclusão, jejum e peni- 

tência. 

2.  Santa Catarina de Siena (1347–1380): de família de artesãos, nasceu em Siena, Itá-

lia. Com 6 anos de idade teve a primeira visão com Jesus Cristo (4 a.e.c.–29 e.c.). Aos 7 anos de-

cidiu parar de comer carne. Com 16 anos trancou-se em aposento doméstico, saindo somente para 

ir à igreja. Passou a comer apenas ervas cruas e pão. Recorria ao vômito quando era forçada a co-

mer, vestia cilício e flagelava o corpo 3 vezes ao dia. Foi declarada santa, em 1461. Na época de 

Catarina de Siena existiu verdadeira epidemia da chamada anorexia santa. 

3.  Santa Maria Madalena de Pazzi (1566–1670): nasceu em Florença, Itália, filha úni-

ca de família aristocrática. Aos 16 anos, ingressou em Convento Carmelita, passando a chamar-se 

Maria Madalena. Por volta dos 20 anos de idade, começou a restringir a alimentação a pão e água. 

Aos domingos permitia-se comer pequena quantidade de restos das refeições de outras freiras. 

Provocava vômitos quando forçada, pelas madres superioras, a se alimentar. Praticava penitências 

e autopunições, dormindo pouco sobre tábuas de madeira, açoitando-se e banhando-se com água 

gelada durante o inverno. 

4.  Santa Rosa de Lima (1586–1617): nasceu em Lima, Peru. Foi a primeira santa la-

tino-americana a ser canonizada (1671). Depois de conhecer a vida de Santa Catarina de Siena, 

passou a jejuar e praticar penitências. Combinava ascetismo e preocupação social, sendo a anore-

xia também forma de ativismo e solidariedade aos índios, à época, vivendo em sistema de ser-

vidão e opressão. Conquistou inúmeras seguidoras denominadas “as Rosas”. 

5.  Santa Veronica Giuliani (1660–1727): nascida em Mercatello, Itália, de família ca-

tólica. Quando ainda era bebê, a mãe atribuía significado religioso aos atos da menina. Nos dias 

tradicionais de jejum cristão, não era amamentada pela mãe, para dar lugar a outra criança 

necessitada. Desde nova procurou imitar Santa Rosa de Lima, praticando autoflagelações. Com 

15 anos entrou para o claustro Capuchinho, dormia pouco e jejuou por 5 anos seguidos. 

 

Historiologia. Entre os Séculos XV e XVI, a abstinência alimentar passou a ser desenco-

rajada pela Igreja Católica, considerada obra do demônio, sendo substituída pela caridade, o ensi-

no e a ajuda. 

 

Inanição. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 efeitos psicológicos decorrentes de 

alterações neuroquímicas, induzidas pela inanição: 

1.  Desconfiança. 

2.  Desenvolvimento de rituais alimentares. 

3.  Excessiva preocupação com os alimentos. 

4.  Irritabilidade. 

5.  Isolamento social. 

6.  Pensamento rígido. 

7.  Perda da concentração. 

8.  Sintomas depressivos. 

 

Terapeuticologia: a equipe multiprofissional; o vínculo terapeuta-paciente; a restaura-

ção do equilíbrio nutricional; a recuperação do peso saudável; a eliminação de comportamentos 

mantenedores da doença; a eliminação de pensamentos negativos sobre alimentação e peso corpo-

ral; a autaceitação; a restauração da psicodinâmica familiar homeostática; a nutrição comporta-

mental; a terapia cognitivo-comportamental; a suplementação do mineral zinco; a intervenção 

medicamentosa. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin anoréxica, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aberração  antifisiológica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Adicção  alimentar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

04.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Autodiscernimento  alimentar:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  perfeccionista:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  subnormal:  Holossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Descrenciologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Holobiografia  pessoal:  Holobiografologia;  Neutro. 

10.  Paraetiologia  psicopatológica:  Paraclínica;  Neutro. 

11.  Paragenética  retrossomática:  Holobiografologia;  Neutro. 

12.  Patopensene:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

13.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

14.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

15.  Vício  em  sofrimento:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  CULTO  À  MAGREZA  É  IDIOTISMO  CULTURAL,  LEVAN-
DO  A  ESCRAVIZAÇÃO  ILÓGICA  AO  SOMA  E  À  IMAGEM  

CORPORAL,  RESULTADO  DO  COMPORTAMENTO  IMITATI-
VO,  ACRÍTICO,  ANTICOSMOÉTICO  E  ANTIEVOLUTIVO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, apresenta alguma característica da conscin ano-

réxica? Quais técnicas vem empregando para superar tal condição? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Bucaretchi, Henriette A. Org.; Anorexia e Bulimia: Uma Visão Multidisciplinar; 183p.; Casa do Psicólo-

go; São Paulo, SP; 2003; páginas 19 a 22, 43 a 52, 57 a 68 e 91 a 100. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se 
ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 

Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 
403 a 448, 471 a 501, 513 a 524, 571, 674 e 770. 

3.  Weinberg, Cybelle; & Cordas, Táki Athanássios; Do Altar às Passarelas: Da Anorexia Santa à Anorexia 

Nervosa; 110 p.; Annablume; São Paulo, SP; 2006; páginas 11 a 70 e 91 a 104. 

 

R. C. 
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C O N S C I N    A N T I V O L I C I O L Í N I C A  
( E N E R G O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin antivoliciolínica é a personalidade humana ainda incapaz de do-

minar satisfatoriamente as energias conscienciais (ECs), a voliciolina pessoal ou, na vida prática, 

cotidiana, diuturna, o estado vibracional (EV), o instrumento maior, fundamental, básico e indis-

pensável do princípio consciencial para se manifestar lúcida, conveniente e evolutivamente no 

Cosmos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra deriva 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmen-

te no Século XIII. O segundo prefixo anti provém do idioma Grego, antí, “de encontro; contra; 

em oposição a”. Apareceu no Século XVI. A palavra volição vem do idioma Latim Medieval, vo-

litio, “volição”, provavelmente através do idioma Francês, volition, “ato no qual a vontade é de-

terminante”. Surgiu no Século XVIII. O termo gasolina vem do idioma Francês, gazoline, em-

prestado do idioma Inglês, gasoline, constituído por gas, “gás”, e oil, “óleo”. Apareceu no Sécu-

lo XIX. 

Sinonimologia: 1.  Conscin antienergética. 2.  Conscin energeticamente imatura. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin antivoliciolínica, conscin antivoliciolínica 

dispersa e conscin voliciolínica pusilânime são neologismos técnicos da Energossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin voliciolínica. 2.  Conscin energeticamente normal. 

Estrangeirismologia: a pesquisa do will power; o hollow profile; o brainpower; o acid 

test; o empowerment consciencial; o Volitionarium; o Energossomatorium; a autaplicação ener-

gética urbi et orbi; a voliciolina como sendo o megafator sine qua non da evolução consciencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à holomaturidade das autopercepções energéticas. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Vontade: 

motor consciencial. Voliciolina: combustível consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Energossomatologia; os lucidopensenes; a luci-

dopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenida-

de; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; o ene subordinado 

ao pen do pensene; a expressão da autopensenização. 

 

Fatologia: as despriorizações evolutivas essenciais ignoradas pela personalidade humana 

vulgar; as inumeráveis vantagens do entendimento e aplicação da voliciolina; o fato singular de, 

na vida intrafísica, o emprego da voliciolina ser o mais dinâmico e decisivo para o êxito evolutivo 

da consciência. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional profilático; a ausência da 

sinalética energética e parapsíquica pessoal; o desconhecimento das 40 manobras com as ECs. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-EC; o sinergismo força presencial–au-

toridade cosmoética; o sinergismo Voliciologia-Energossomatologia; o sinergismo omissão su-

peravitária–voliciolina; o sinergismo força mentalsomática–expansão energética; o sinergismo 

carisma pessoal–voliciolina; o sinergismo voliciolina-extrapolacionismo; o sinergismo megatra-

for-materpensene-voliciolina; o sinergismo efeitos da voliciolina–resultados gesconológicos. 

Principiologia: o princípio cósmico fundamental entre consciência e energia; o princí-

pio da singularidade das energias conscienciais; a vivência do princípio da descrença. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) assentando a automotivação inte-

rassistencial. 

Teoriologia: a teoria do EV. 

Tecnologia: as técnicas de aplicação das ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral; 

a técnica da assim-desassim; a técnica da soltura energossomática; as técnicas conscienciométri-

cas; as técnicas evolutivas em geral; a técnica da megaeuforização; a técnica energética dos 30 

metros; a técnica de autexpansão das energias conscienciais; a técnica da assepsia energética;  

a técnica da projeção energética consciente; a técnica interassistencial da tenepes; a técnica do 

encapsulamento parassanitário; as técnicas de sondagem bioenergética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do estado 

vibracional; o laboratório conscienciológico da sinalética energética e parapsíquica; o laborató-

rio conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Ener-

gossomatologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível da Parapercep-

ciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio 

Invisível da Ofiexologia. 

Efeitologia: os efeitos benéficos do EV; os efeitos instantâneos do EV; os efeitos bené-

ficos ulteriores ao EV; os efeitos fisiológicos e parafisiológicos óbvios do EV à conscin lúcida; os 

efeitos homeostáticos do EV; os efeitos multiplicadores positivos do EV; o efeito halo da ener-

gosfera humana; os efeitos autopotencializadores da intencionalidade maxifraterna. 

Ciclologia: o ciclo reflexão-decisão-consecução. 

Binomiologia: o binômio vontade–energia consciencial; o binômio energosfera pes-

soal–ressaca energética; o binômio energosfera pessoal–primavera energética; o binômio en-

capsulamento–fôrma holopensênica; o binômio intrafisicalidade medíocre–extrafisicalidade lúci-

da; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio ausência da voliciolina– 

–autocomprometimento proexológico; o binômio falta da voliciolina–fechamento consciencial;  

o binômio conação-voliciolina. 

Interaciologia: a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia; a interação Central 

Intrafísica de Energia–Central Extrafísica de Energia; a interação absorção energética–exterio-

rização energética; a interação atributos intraconscienciais–atributos extraconscienciais; a in-

teração do minifluxo contínuo da autoconsciência–megafluxo contínuo do Cosmos; a interação 

Etologia-voliciolina; a interação paracérebro-voliciolina; a interação pensenização-imantação; 

a interação EI-EC-EV; a interação EV-voliciolina; a interação voliciolina pessoal–vidência 

facial. 

Trinomiologia: o trinômio volição-intenção-autorganização; o trinômio autocontrole- 

-autodisciplina-autodomínio; o trinômio voliciolina-primener-cipriene; o trinômio vontade-inten-

ção-deliberação; o trinômio fenômeno-realidade-pararrealidade; o trinômio Energossomatolo-

gia-Parapercepciologia-Parafenomenologia; o trinômio holomaturológico domínio cerebelar– 

–domíniio bioenergético–domínio mentalsomático. 

Polinomiologia: o polinômio dieta balanceada–esteira ergométrica–sexo diário–sono 

reparador; o polinômio euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo parapsíquico; o polinô-
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mio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio postura-olhar-voz- 

-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo assim / desassim; o antagonismo ausência energéti-

ca / EV atuante; o antagonismo efeito colateral positivo / efeito colateral negativo; o antagonis-

mo ECs ativas / ECs passivas; o antagonismo dependência energética / independência energéti-

ca; o antagonismo fartura energética / escassez energética; o antagonismo pessoa aberta / pes-

soa fechada; o antagonismo volição / abulia; o antagonismo voliciolina mentalsomática / volicio-

lina psicossomática; o antagonismo voliciolina aditivada / voliciolina ordinária; o antagonismo 

decidofobia / voliciolina; o antagonismo inspiração benigna / inspiração baratrosférica; o anta-

gonismo conscin casca grossa / conscin parapercipiente; o antagonismo energia consciencial no-

civa / energia consciencial defensiva. 

Paradoxologia: o paradoxo do aprimoramento bioenergético ser individual e intransfe-

rível mas ocorrer na interação com consciências, subumanos, vegetais, ambientes e objetos;  

o paradoxo de a aplicação da voliciolina ser, ao mesmo tempo, a mais fácil – não exige qualquer 

liturgia, a não ser a vontade –, e a mais difícil – exige a autoconscientização da consciência sem 

espetacularidades –, de ser aplicada. 

Politicologia: a lucidocracia; a projeciocracia; a energocracia; a meritocracia; a assis-

tenciocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei da assistência bioenergética. 

Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a decidofilia; a energofilia; a raciocinofilia; a meto-

dofilia; a conscienciofilia. 

Sindromologia: a ectopia voliciolínica na síndrome da dispersão consciencial; o blo-

queio voliciolínico na síndrome de burnout; a patologia voliciolínica nas síndromes compulsivas; 

a síndrome da voliciopatia. 

Holotecologia: a volicioteca; a energeticoteca; a pensenoteca; a cognoteca; a experi-

mentoteca; a maturoteca; a autopesquisoteca. 

Interdisciplinologia: a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Mentalsomatolo-

gia; a Autopriorologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Parapatologia; a Voliciologia; a In-

tencionologia; a Autocriteriologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Autopesquisolo-

gia; a Conscienciometrologia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin antivolicionínica; 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 parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens activus; o Homo sapiens antivolitiolinicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sa-

piens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens 

expeditus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin antivoliciolínica dispersa = a personalidade indisciplinada e sem 

priorizações evolutivas; conscin antivoliciolínica pusilânime = a personalidade débil, autoviti-

mizada e receosa das manifestações parapsíquicas. 

 

Culturologia: a cultura da Energossomatologia. 
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Pararrealidades. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 pararrealidades interativas, 

mínimas, mas fundamentais para a compreensão e aplicação da voliciolina na vida consciencial: 

1.  Extrafisicologia. 

2.  Homeostaticologia. 

3.  Multidimensiologia. 

4.  Parafatologia. 

5.  Parafenomenologia. 

6.  Parapercepciologia. 

7.  Transcendentologia. 

 

Regressão. No domínio pessoal do estado vibracional e, a partir daí, na vivência cos-

moética de qualquer manifestação parapsíquica, é indispensável evitar-se 4 posturas negativas, re-

gressivas, interativas e próprias da conscin antivoliciolínica, aqui listadas na ordem funcional: 

1.  Medo. 

2.  Sugestão. 

3.  Hipnose. 

4.  Intenção de persuadir (lavagem subcerebral). 

 

Evolução. Por outro lado, ao mesmo tempo, no domínio pessoal do estado vibracional  

e, a partir daí, na vivência cosmoética de qualquer manifestação parapsíquica, importa manter  

4 posturas positivas, evolutivas, interativas e próprias da conscin pró-voliciolínica, aqui listadas 

na ordem funcional: 

1.  Autoincorrupção. 

2.  Autodesassédio. 

3.  Autocrítica. 

4.  Intenção de informar (tares ou tarefa do esclarecimento). 

 

Imprescindibilidade. Sob a ótica da Energossomatologia, a autoconsciência, o entendi-

mento e a aplicação das energias conscienciais – ou da voliciolina – é indispensável, inevitável  

e insubstituível à evolução de toda consciência e, no universo de manifestações da Conscienciolo-

gia, torna-se essencial para estas 11 personalidades, por exemplo homens ou mulheres participan-

tes das atividades conscienciológicas, aqui dispostas na ordem alfabética: 

01.  Conferencista: o palestrante ou conferencista sobre tema conscienciológico. 

02.  Consciencioterapeuta: o voluntário atendente da Consciencioterapia. 

03.  Docente: o professor dos Cursos da Conscienciologia. 

04.  Enciclopedista: o verbetógrafo da Enciclopédia da Conscienciologia. 

05.  Epicon: o epicentro consciencial nos empreendimentos da Conscienciologia. 

06.  Escritor: o autor conscienciólogo publicado. 

07.  Ofiexista: quem dispõe de oficina extrafísica (ofiex) interassistencial. 

08.  Profissional: o técnico liderando atividade em Empresa Conscienciológica ou Insti-

tuição Conscienciocêntrica (IC). 

09.  Tenepessista: o praticante das tarefas energéticas, pessoais, diárias, interassisten-

ciais da tenepes. 

10.  Tertuliano: o participante ativo das Tertúlias Conscienciológicas. 

11.  Voluntário: o integrante atuante do voluntariado conscienciológico. 

 

Megacarência. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 personalidades, buscadoras da 

evolução consciencial, mais carentes de saber e vivenciar teaticamente a voliciolina na estrutura 

dinâmica da existência humana quando conscienciológica: 

1.  Conscin-cobaia: Conscienciometrologia. 

2.  Evoluciente: Consciencioterapia. 

3.  Expositor conscienciológico: Parapedagogiologia. 

4.  Isca autoconsciente: Interassistenciologia. 
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5.  Minipeça do maximecanismo interassistencial: Multidimensiologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin antivoliciolínica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Autoconscientização  multidimensional:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autodiscernimento  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

05.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07.  Energia  consciencial  gasta:  Energossomatologia;  Neutro. 

08.  Energia  consciencial  livre:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Escala  das  parapercepções:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

10.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

11.  Invalidez  parapsíquica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Nução:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Reciclogenia:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

14.  Teste  da  vontade:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Voliciolina:  Voliciologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN  ANTIVOLICIOLÍNICA  VIVE  SOB  A  INFLUÊNCIA  

DE  TODAS  AS  INTERVENÇÕES  ENERGÉTICAS  EM  TORNO  

DE  SI,  IGNORANDO  A  MEGACOGNIÇÃO  MAIS  PRIORITÁRIA  

PERANTE  A  AUTEVOLUÇÃO  CONSCIENTE  E  COSMOÉTICA. 
 

Questionologia. Como vive você, leitor ou leitora, com a voliciolina? Você domina ou  

é dominado pelas energias conscienciais? 
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C O N S C I N    A R I S T O C R A T A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin aristocrata é a consciência intrafísica, homem ou mulher, ainda 

portadora de manifestações conscienciais de período político aristocrático ultrapassado, mantendo 

preferências pessoais regadas por privilégios e monopólio de poder. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O termo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idio-

ma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII.  

A palavra aristocracia provém do idioma Francês, aristocratie, derivada do idioma Latim, aristo-

cratia, e, esta, do idioma Grego, aristokratía, “poder; organização social e política monopolizado-

ra; classe privilegiada; fidalguia”. Surgiu no Século XVII. O vocábulo aristocrata apareceu no 

Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Conscin aristocratista. 2.  Conscin aristocrática. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo aristocrata: 

antiaristocrata; antiaristocrática; antiaristocrático; aristocracia; aristocracioteca; aristocracis-

mo; aristocrática; aristocraticismo; aristocraticista; aristocraticística; aristocraticístico; aristo-

crático; aristocratismo; aristocratista; aristocratística; aristocratístico; aristocratização; aristo-

cratizada; aristocratizado; aristocratizador; aristocratizadora; aristocratizante; aristocratizar; 

aristocratizável; aristodemocracia; aristodemocrata. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin aristocrata, conscin aristocrata recalci-

trante e conscin aristocrata reciclante são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Plebeu. 2.  Demagogo. 3.  Tirano. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao domínio da subcerebralidade. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Aristocracia sig-

nifica assedialidade. 

Citaciologia: – A democracia tem necessidade de justiça, enquanto a aristocracia e a mo-

narquia podem passar bem sem ela (Edgar Quinet, 18031875). 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética e classificadas em  

2 subtítulos: 

1.  “Aristocracia. A personalidade aristocrata não domina o parapsiquismo”. “Na intra-

fisicalidade, o pior holopensene nem sempre é o da favela, e sim o da aristocracia. A convivência 

com a Alta Sociedade é dificultada pelo exercício constante do poder. Boa parte dos grã-finos 

pensa poder mandar até mesmo na extrafisicalidade”. 

2.  “Aristocrata. O pior tipo de assistente interconsciencial é a personalidade ainda 

com algum resquício de aristocracia”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal retrocognitivo; o holopensene pessoal da Anticos-

moeticologia; a rigidez holopensênica interferindo na viragem evolutiva da conscin aristocrata;  

a holopensenidade aristocrata colaborando com atitudes inflexíveis; os retropensenes; a retropen-

senidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6697 

Fatologia: o foco no próprio ego; a arrogância; a inautenticidade; a falta de empatia;  

a autocobrança excessiva; a carência de amor próprio; a imaturidade consciencial; o costume de 

exagerar; os valores superficiais; a inaceitação do diferente; a manipulação através da troca de fa-

vores; a força presencial anticosmoética; a necessidade de mostrar o próprio status; o foco no pró-

prio benefício; a hipervalorização da falsa liberdade; a inabilidade para ser liderado; a dificuldade 

do trabalho sob pressão; a inadequação aos padrões pré-estabelecidos; a ausência de limites de-

nunciando ostentações desmedidas; a supervalorização somática em detrimento da consciencial;  

a personalidade sem limites imprimindo patologias no holossoma atual; a insatisfação permanen-

te; o suicídio inconsciente devido à escolha imprópria do estilo de vida; a autodesorganização de-

nunciando a dependência hierárquica nas tarefas domésticas; o perfeccionismo sustentado pelo 

excesso de padrões estéticos ambientais; o ato de ignorar situações não elaboradas; a frustração 

aristotélica; o absolutismo nosográfico; as tradições mantidas para alimentar o próprio poder;  

a vivência na polis enquanto caracterizador de pseudossuperioridade; o fato de se achar importan-

te pelos contatos com a realeza; a obediência ao rei e à rainha em troca da falsa liberdade de ação; 

os diversos papéis de confiança exercidos pela aristocracia junto à realeza; os segredos reais man-

tidos ocultos; as injustiças sociais sustentadas pela riqueza da aristocracia no contexto monárqui-

co; a espera eterna pela visita real com pompas; as perversões sexuais iniciadas com a promiscui-

dade da vida na corte; o apreço cultural pelos debates intelectuais decorrente do ócio produzido 

pela nobreza; o culto ao prazer em detrimento do cumprimento de deveres; a sedução constante 

em ambientes festivos nobres; as intenções políticas patológicas na corte; o bairrismo característi-

co da sociedade do reino; as diversões aristocráticas em conjuminância com as monárquicas no 

meio artístico, filosófico, intelectual, bélico e religioso; os benefícios compartilhados pelos czares 

russos; a preferência pela comodidade presente no conforto das mordomias aos autesforços; as 

tendências patológicas quanto à acepção de pessoas; as interprisões grupocármicas do ego políti-

co narcísico; a delimitação de territórios demonstrada pela atitude de não divisão do próprio espa-

ço; a liderança bélica presente em importantes revoluções sociais; a isenção no pagamento de im-

postos; a manutenção do capitalismo; o enriquecimento da minoria privilegiada; as dificuldades 

financeiras atuais indicando possível mau direcionamento do dinheiro no passado; as facilidades 

na aquisição de bens no pretérito recente;  o predomínio do uso do poder coercitivo; os resquícios 

da aristocracia no hábito do chá ou café da tarde; o espelhamento do perfil aristocrático nas fun-

ções servis; os privilégios sociais enquanto valores prioritários; as distorções cognitivas favore-

cendo a desigualdade social; a repressão das emoções em favor do cumprimento de tarefas políti-

co-econômicas. 

 

Parafatologia: a predominância holobiográfica vivenciada na aristocracia; os trafares 

enquanto sustentáculos dos hábitos retrocognitivos patológicos; o acomodamento de consciexes 

energívoras ligadas à aristocracia na holosfera pessoal; a desatualização da conscin aristocrata 

quanto ao posicionamento atual dentro da linha do tempo holobiográfica; o amparo extrafísico au-

xiliando o amparando no grupo operativo multidimensional; a falta da autovivência do estado vi-

bracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a ausência do sinergismo autocoerência-autenticidade; o sinergismo 

possessividade-agressividade; o sinergismo egoísmo-raiva; o sinergismo contrariedade-agres-

sividade. 

Principiologia: o princípio cosmoético da igualdade dos direitos; a ausência do princí-

pio da descrença (PD) nas atividades cotidianas; o princípio do tratamento hierarquizado. 

Codigologia: a necessidade de aplicar o código pessoal de Cosmoética (CPC); a vivên-

cia do código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da inversão existencial exigindo a eliminação do perfeccionismo,  

o despojamento evolutivo e o consequente completismo; a teoria da reciclagem consciencial. 
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Tecnologia: a técnica da desassim; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da 

Autoconsciencioterapia; as técnicas conscienciológicas da reciclagem existencial; a técnica da 

inversão existencial. 

Voluntariologia: o voluntário da Associação Internacional de Pesquisas Seriexológicas 

e Holobiográficas (CONSECUTIVUS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Retrocogniciologia; o Colégio Invisível da Cosmo-

eticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: os efeitos multiexistenciais das imaturidades. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas recins; a ausência de atitudes demo-

cráticas interassistenciais pela carência de neossinapses homeostáticas sociais. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo patológico das imaturidades 

consecutivas; o ciclo de interprisões grupocármicas contínuas; o ciclo evolutivo da democracia 

pura caminhando em direção ao universalismo. 

Binomiologia: o binômio bem próprio–bem comum; o binômio egão-orgulho. 

Interaciologia: a interação Genética-Paragenética; a interação passado-futuro; a inte-

ração autassédio-heterassédio. 

Crescendologia: o crescendo ego político narcísico–ego político cosmoético; o crescen-

do patológico mordomia-autocomplacência; o crescendo aristocracia–grupos operativos–demo-

cracia–universalismo colaborando com a expansão da conexão com o amparo de função nas ati-

vidades interassistenciais reurbanológicas. 

Trinomiologia: o trinômio preguiça-mordomia-acomodação; o trinômio sexo-dinheiro- 

-poder; o trinômio poder-posição-prestígio. 

Polinomiologia: o polinômio sedução-insegurança-superficialidade-medo. 

Antagonismologia: o antagonismo aristocracia / democracia; o antagonismo privilégio 

/ merecimento; o antagonismo dominação / submissão. 

Paradoxologia: o paradoxo de o já ter sido bom não ser mais necessário; o paradoxo 

de o oprimido se tornar opressor. 

Politicologia: a aristocracia; a monarquia; a autocracia enquanto padrão da manifesta-

ção consciencial; as crenças voltadas para a meritocracia nosográfica; a democracia; a proexo-

cracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada às mudanças propiciadas pelas recins priori-

tárias do comportamento nosográfico aristocrático; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a evoluciofilia; a grupocarmofilia; a assediofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a heterocriticofobia; a recexofobia; a assediofobia; a fobia à re-

jeição. 

Sindromologia: a síndrome do ostracismo; a síndrome da realeza; a síndrome da absti-

nência da monarquia; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia 

afetiva (SEA). 

Maniologia: a egomania; a gurumania; a apriorismomania; a autassediomania; a interio-

rosemania; a megalomania; a subcerebromania; a mania de querer ser sempre perfeito. 

Holotecologia: a trafaroteca; a aristocracioteca; a nosoteca; a psicossomatoteca; a socio-

teca; a psicopaticoteca; a recinoteca; a paraterapeuticoteca; a psicologicoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Conviviologia; a Interprisiologia; a Perfilologia; 

a Historiologia; a Passadologia; a Parassemiologia; a Seriexologia; a Parageneticologia; a Retro-

cogniciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin aristocrata; a conscin não lúcida; a isca humana inconsciente;  

o ser pré serenão vulgar; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista conscien-

cial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;  

o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o macrossômata; o conviviólogo; o du-

plista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evolu-

ciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidis-

sidente 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 agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista conscien-

cial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;  

a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a macrossômata; a convivióloga; a du-

plista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolu-

ciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidis-

sidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora 

consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens 

idolatricus; o Homo sapiens deficiens; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens altas-

sediatus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens antidemocraticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin aristocrata recalcitrante = aquela inconsciente da condição 

antievolutiva, mantenedora dos costumes anticosmoéticos ostentados pelo luxo, privilégios e sec-

tarismos; conscin aristocrata reciclante = aquela consciente da condição antievolutiva, predis-

posta a superar trafares multisseculares. 

 

Culturologia: a cultura da vida na corte; a cultura da manipulação; a cultura da apa-

rência e da superficialidade; a cultura da mordomia; a cultura patológica dos privilégios. 

 

Contraponto. Segundo a Caracterologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20 tra-

fares característicos da conscin aristocrata, seguidos em contraponto aos respectivos trafais, a fim 

de o autopesquisador ou a autopesquisadora promover a reciclagem pessoal: 

01.  Arrogância / modéstia. 

02.  Autoritarismo / democratismo. 

03.  Bajulação / apreciação. 

04.  Beligerância / afetuosidade. 

05.  Competitividade / cooperatividade. 

06.  Conflitividade / anticonflitividade. 

07.  Desorganização / organização. 

08.  Dissimulação / honestidade. 

09.  Egoísmo / altruísmo. 

10.  Fechadismo / abertismo. 

11.  Heterocontrole / autocontrole. 

12.  Hipercriticismo / autocriticidade. 

13.  Intolerância / compreensão. 

14.  Manipulação / autenticidade. 

15.  Perfeccionismo / autaceitação. 

16.  Promiscuidade / autafetividade. 

17.  Rigidez / despojamento. 

18.  Sectarismo / universalismo. 

19.  Superficialidade / aprofundamento. 

20.  Tradicionalismo / desapego. 
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Confor. Pela Conscienciometrologia, é possível aprimorar os trafores a fim de reciclar 

os trafares sustentadores da tendência aristocrática no modo de ser. 

Trafares. Sob a ótica da Recinologia, é possível ocorrer a existência de trafares associa-

dos a trafores capazes de reforçar a manifestação patológica. Dessa forma, cabe à conscin lúcida  

a busca por reciclagens intraconscienciais a partir do aprofundamento autopesquisístico, amplian-

do a interassistência aos grupos do passado, ainda presentes. 

Consciencioterapia. Concernente à Terapeuticologia, quando as raízes trafarísticas são 

profundas, muitas vezes, se torna necessária a heterajuda. Assim, a Consciencioterapia se apre-

senta qual ferramenta fundamental dentro do processo recinológico, tendo por base o autoconhe-

cimento conscienciométrico. 

Retrocognições. De acordo com a Seriexologia, a conscin focada no aprimoramento 

consciencial é capaz de ampliar a cognição, tornando possível o acesso à holomemória com o au-

xílio do amparo extrafísico de função, considerando a abrangência do rapport da assistência de-

corrente das autodescobertas retrobiográficas. 

 

Identificação. Considerando a existência de contrapontos na personalidade das consci-

ências, de maneira geral, eis, listados em ordem alfabética, 28 possíveis trafores identificáveis na 

conscin aristocrata, catalisadores do avanço de patamar evolutivo: 

01.  Aglutinação. 

02.  Argumentabilidade. 

03.  Audácia. 

04.  Carisma. 

05.  Comprometimento. 

06.  Constância. 

07.  Coragem. 

08.  Detalhismo. 

09.  Determinação. 

10.  Dinamismo. 

11.  Eficiência. 

12.  Eloquência. 

13.  Empreendedorismo. 

14.  Erudição. 

15.  Franqueza. 

16.  Independência. 

17.  Inovação. 

18.  Intelectualidade. 

19.  Interatividade. 

20.  Liderança. 

21.  Logicidade. 

22.  Persistência. 

23.  Pioneirismo. 

24.  Poliglotismo. 

25.  Pragmatismo. 

26.  Proatividade. 

27.  Resolutividade. 

28.  Vanguardismo. 

 

Aristocracia. Sob o enfoque da Reurbanologia, os resquícios da aristocracia denunciam 

a presença de consréus carentes dos prestígios do passado. 

Afinidade. Atinente à Extrafisicologia, quanto mais a conscin mantém trafar específico 

na manifestação pessoal, maior é a população extrafísica afim ao holopensene, mantendo o mes-

mo padrão de comportamento. 
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Mudança. Apoiada na Grupocarmologia, a mudança de comportamento, para ser efeti-

va, necessita vir acompanhada de recin pontual, capaz de impactar profundamente os diversos 

grupos, intrafísicos e extrafísicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin aristocrata, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Autenfrentamento  dos  traços  monárquicos:  Autorreciclologia;  Homeostático. 

03.  Casta:  Sociologia;  Neutro. 

04.  Conscin  controladora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Conscin  manipuladora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Cortesã:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Democracia:  Parapoliticologia;  Neutro. 

08.  Direito  minoritário:  Sociologia;  Neutro. 

09.  Feudalismo:  Historiologia;  Nosográfico. 

10.  Monarquia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Rainha:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Subjugabilidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Temperamento  belicista:  Temperamentologia;  Nosográfico. 

14.  Temperamento  monárquico:  Nosotemperamentologia;  Nosográfico. 

15.  Tendência  comportamental:  Holossomatologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN  ARISTOCRATA  CONSCIENTE  BUSCA  A  EVO-
LUÇÃO  A  PARTIR  DOS  TRAFORES.  A  ESTAGNAÇÃO  PA-
TOLÓGICA  AUTOMIMÉTICA  DENUNCIA  A  VALORIZAÇÃO   

E  O  APEGO  A  PSEUDOGANHOS  NA  EXISTÊNCIA  ATUAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou quais traços característicos de 

conscin aristocrata ainda mantém na própria manifestação? Quão lúcido(a) está para eles? Quais 

condutas tem adotado para mudar tal condição? 
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M. L. Y. 
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C O N S C I N    B E N É V O L A  
( C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin benévola é aquela pessoa, homem ou mulher, com a índole ex-

plicitamente boa, expressando a holomaturidade dos sentimentos na convivialidade intra e extrafí-

sica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. A palavra benévola procede do idioma Latim, benevolus, “benévolo; devotado”. Apa-

receu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Conscin benevolente. 02.  Conscin bondosa. 03.  Conscin benigna.  

04.  Conscin agradável. 05.  Conscin simpática. 06.  Conscin generosa. 07.  Conscin taconista.  

08.  Conscin tarística. 09.  Conscin interassistencial. 10.  Conscin cosmoética. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 4 cognatos derivados do vocábulo benevolên-

cia: benévola; benevolente; benevolentíssimo; benévolo. 

Neologia. As duas expressões compostas conscin benévola tacônica e conscin benévola 

tarística são neologismos técnicos da Conscienciometrologia. 

Antonimologia: 01.  Conscin malévola. 02.  Conscin malevolente. 03.  Conscin maldo-

sa. 04.  Conscin maligna. 05.  Conscin desagradável. 06.  Conscin antipática. 07.  Conscin antias-

sistencial. 08.  Conscin heterassediadora. 09.  Conscin energívora. 10.  Conscin anticosmoética. 

Estrangeirismologia: a aura popularis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento quanto à convivialidade evolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da benevolência; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: a benevolência; a bondade na condição de megatrafor; a força presencial da 

bondade; a presencialidade homeostática; a empatia pessoal; a diástole intrafísica das distribui-

ções; a autodissolução do personalismo; a razão básica da convivialidade; as gescons; as mega-

gescons; o caminho ideal para a policarmalidade pessoal; o descarte das interprisões grupocármi-

cas; a benevolência na fase da recomposição evolutiva; os atos pró-tacon; os atos pró-tares; a ul-

trapassagem da tacon vulgar; a autexemplificação da tares mais complexa; a tares informativa;  

a tares antidoutrinária; a tares catalítica; a maximoréxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias cons-

cienciais (ECs) sadias; as interconexões sinérgicas; a homeostase psicossômica; a sístole extrafísi-

ca das aquisições. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 
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Trinomiologia: o trinômio primener-eudemonia-eutimia; o trinômio tares-tenepes-ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin benévola / conscin malévola. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a assistenciocracia. 

Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a assistenciofilia. 

Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a comunicoteca; a gregarioteca; a energeti-

coteca; a interassistencioteca; a logicoteca. 

Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Autopensenologia; a Psicossomatolo-

gia; a Energossomatologia; a Presenciologia; a Conviviologia; a Autocriteriologia; a Homeostati-

cologia; a Policarmologia; a Sociologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin benévola; a conscin lúcida; a conscin humanista; a isca humana 

lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofie-

xista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o siste-

mata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o ho-

mem de ação; o voluntário assistencial; o megaatrator cosmoético. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;  

a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;  

a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;  

a mulher de ação; a voluntária assistencial; a megaatratora cosmoética. 

 

Hominologia: o Homo sapiens benevolus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

epicentricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens cons-

cientiologus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin benévola tacônica = a consciência intrafísica com tendências 

predominantes às tarefas da consolação (tacons) primárias; conscin benévola tarística = a cons-

ciência intrafísica com tendências predominantes às tarefas do esclarecimento (tares) evoluídas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin benévola, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 
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03.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  tenepessável:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

05.  Efusividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

06.  Evolução  tacon-tares:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

08.  Ofiexologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

09.  Princípio  da  empatia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

SEGUNDO  A  EVOLUCIOLOGIA,  TODAS  AS  CONSCIÊN-
CIAS,  HOMENS  E  MULHERES,  CONSCINS  E  CONSCIEXES, 

AQUI  OU  ACOLÁ,  CEDO  OU  TARDE,  CHEGAM  AO  UNI- 
VERSO  DA  BENEVOLÊNCIA  AUTOCONSCIENTE  TEÁTICA. 

 

Questionologia. Quanto à benevolência, você, leitor ou leitora, vive tendente, hoje, às 

práticas da tacon ou da tares? A resposta está embasada na Verbaciologia? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6706 

C O N S C I N - B O X  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin-box é a pessoa, homem ou mulher, considerada “quadrada”, viven-

do a maior parte do tempo no concreto, entre 4 paredes, em local fechado, dentro de veículos ou 

fixada nas telas tecnológicas, sem contato com a natureza ou ambientes abertos, tornando-se, cada 

vez mais, formatada e robotizada, pensenizando de modo restrito e repetitivo, dentro do establish-

ment, sem renovação. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. A palavra do idioma Inglês, box, deriva do idioma Latim, buxis, transliteração do idioma 

Grego, pyxis, “caixa de madeira”. 

Sinonimologia: 1.  Conscin burocrática. 2.  Conscin formatada. 3.  Conscin reprodutora. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin-box, conscin-box individual e conscin-box 

coletiva são neologismos técnicos da Perfilologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin inventiva. 2.  Conscin pensante. 3.  Conscin renovadora. 

Estrangeirismologia: a manutenção do status quo; os atendentes dos calls centres e das 

lanchonetes de fast food; os apoiadores do magister dixit; as avaliações do head-shrinker; o agir 

by the book; a desprogramação dos brainstormings criativos. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento 

quanto às realidades conscienciais e naturais do Cosmos. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Conscin- 

-box: bitola consciencial. Conscin impensante: vegetalização. 

Filosofia: o Materialismo; o Fisicalismo; o Tecnicismo; o Sedentarismo; o Funcionaris-

mo; o Automatismo; o Artificialismo; o Mandonismo; o Belicismo; o Conservadorismo; o Fana-

tismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal formatado; os monopensenes; a monopensenidade; 

os fixopensenes; a fixopensenidade; o holopensene restringidor; a pensenidade rígida. 

 

Fatologia: o mundo diminuído; a exacerbação do restringimento intrafísico; a bitola 

consciencial; a rotina limitada; a visão do primeiro plano; a falta de perspectiva; o olhar viciado;  

a antirreflexão; as ordens questionáveis seguidas à risca; a replicação de modelos ultrapassados; 

as ideias inquestionáveis; as respostas prontas; o comportamento estereotipado; os uniformes; as 

raias de contenção; o apertamento dos apartamentos; o enquadramento dos departamentos; os tí-

tulos ofuscadores das inaptidões; o predomínio da opinião pública; a informação massificada; as 

modas do momento; as fugas tecnológicas; a pseudointeração através de telas; a imitação das má-

quinas; os vícios antissomáticos; a produtividade estéril; a vida sempre igual. 

 

Parafatologia: o autobloqueio do parapsiquismo pessoal; a ausência de contato com os 

diferentes tipos de energias da natureza; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profi-

lático; o cascagrossismo parapsíquico; o fechadismo ao amparo de função; as assins inconscien-

tes; o trancamento consciencial. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o desconhecimento do princípio da descrença (PD). 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da reprodução na Educação. 

Tecnologia: as técnicas de condicionamento; as técnicas de lavagem cerebral; as técni-

cas de manipulação; as técnicas de coerção; as técnicas indutoras; as técnicas hipnóticas. 

Voluntariologia: os voluntários das guerras e demais atividades antievolutivas. 

Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos individuais de autorreflexão e os 

laboratórios conscienciológicos grupais de debates reciclando a mentalidade da conscin-box. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: o efeito das repressões conscienciais ao longo da seriéxis. 

Neossinapsologia: as sinapses cronicificadas impedindo a formação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo das repetições históricas; o ciclo da ascensão e queda dos impérios; 

o ciclo das campanhas políticas; o ciclo mimético das monarquias e das ditaduras; a quebra dos 

ciclos patológicos com as reurbexes e as transmigrações. 

Enumerologia: o curral humano; o cérebro de cimento; a vida engaiolada; a oquidão 

consciencial; a voz surda; a presença objetal; o pensamento xerox. 

Binomiologia: o binômio repetição-reprodução; o binômio máquinas-robotização; o bi-

nômio repartições públicas–cartilha governamental; o binômio cabeça fechada–travação; o bi-

nômio militarização-obediência; o binômio cérebro engessado–país paralizado; o binômio au-

sência de interação–congelamento do desenvolvimento. 

Interaciologia: a interação poder-tolher; a interação “na situação”–acomodação; a in-

teração regalias-migalhas; a interação politiquice-mesmice; a interação conservadorismo-re-

gressismo; a interação defesa excessiva–antiassistência; a interação serenismo-anonimato. 

Crescendologia: o crescendo instituição verticalizada–instituição orgânica; o crescen-

do departamentalização–gestão por projetos; o crescendo atendimento generalizado–atendimen-

to personalizado; o crescendo confor regulador–confor expansor; o crescendo conscin entre pa-

redes–CL no Cosmos; o crescendo normas governamentais–reformas coletivas; o crescendo pri-

sões–trabalhos ao ar livre. 

Trinomiologia: o trinômio cabeça-caixa-caixão; o trinômio consciência-imaterialida-

de-expansão; o trinômio poder intrafísico–legitimação–perpetuação; o trinômio poder conscien-

cial–derrogação de leis–novas Eras; o trinômio cargo-identidade-comportamento; o trinômio 

autoconsciencialidade-autocrítica-autodesempenho; o trinômio expansão-visão-inovação. 

Polinomiologia: o polinômio vida vegetativa–vida material–vida no asfalto–vida finita; 

o polinômio preguiça-conformismo-condicionamento-robotização. 

Antagonismologia: o antagonismo virtual / real; o antagonismo indoors / outdoors;  

o antagonismo decoreba / aprendizado; o antagonismo sobreviver / viver; o antagonismo respon-

der / refletir; o antagonismo telinha / paisagem; o antagonismo edificação / natureza. 

Paradoxologia: o paradoxo de a vida no concreto poder anular o realismo consciencial. 

Politicologia: a burocracia; a burrocracia; a papelocracia; a tecnocracia; a teocracia. 

Legislogia: as leis antiprogresso; as leis favorecendo grupelhos; as paraleis do Paradi-

reito acordando os intermissivistas ainda radicais quanto à defesa dos interesses materiais. 

Filiologia: a materiofilia; a antiquofilia; a tecnofilia. 

Fobiologia: a naturofobia; a neofobia; a parapsicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da robotização existencial; a síndrome da mediocrização;  

a síndrome da apriorismose; a síndrome da abstinência da Baratrosfera; a síndrome da orfan-

dade dos satélites de megassediadores. 

Maniologia: a religiomania; a tecnomania; a monomania. 

Mitologia: a idolatria de mitos em geral. 

Holotecologia: a historioteca; a socioteca; a fatoteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Sociologia; a Politicologia; a Intrafisicologia;  

a Materiologia; a Tecnologia; a Mimeticologia; a Marasmologia; a Parapatologia; a Recexologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-box; a pessoa da massa humana impensante; a personalidade ma-

terialista; a conscin eletronótica; a conscin escrava do sistema; a conscin trancada; a conscin exe-

cutora de ordens; a conscin robotizada; a conscin acrítica; a conscin obnubilada; a conscin imatu-

ra; a conscin reprimida parapsiquicamente; a consréu ressomada; a consbel; o ser baratrosférico;  

a conscin ajudante de algoz. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens materialis; 

o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens abulicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sa-

piens neophobicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin-box individual = a pessoa limitada restrita à própria vida; cons-

cin-box coletiva = o líder retrógrado e bitolado influenciando milhões de pessoas. 

 

Culturologia: a cultura da selva de pedra; a cultura da tecnologia; a cultura materio-

lógica; os idiotismos culturais. 

 

Terapeuticologia. A partir da Consciencioterapia, os tratamentos indicados para a cons-

cin-box são: a energoterapia; o desenvolvimento do parapsiquismo; o contato com a natureza; os 

treinos ao ar livre; os exercícios físicos desintoxicantes; as leituras variadas; os debates abertos; 

as atividades criativas; os trabalhos autônomos; o empreendedorismo; as viagens culturais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin-box, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autômato  humano:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

04.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

05.  Brainwashington:  Parassociologia;  Nosográfico. 

06.  Condicionamento  cultural:  Sociologia;  Neutro. 

07.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin  trancada:  Materiologia;  Nosográfico. 

09.  Encolhimento  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

13.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

14.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Neofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6709 

A  CONSCIN-BOX  É  A  CONSCIÊNCIA  VIVENDO  NO  TÚMU-
LO  EM  PLENA  VIDA  HUMANA.  O  CONCRETO  ARTIFICIALI-
ZA  E  FORMATA,  ANULANDO  A  NATUREZA  VIVA  E  O  DI-
NAMISMO  CONSCIENCIAL  NECESSÁRIOS  À  EVOLUÇÃO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem contato com alguma conscin-box? Qual 

ação tem praticado em prol do aumento da lucidez em geral e da dinamização da pensenidade? 

 

K. A. 
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C O N S C I N    C A U T E L O S A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin cautelosa é a pessoa, homem ou mulher, capaz de pensar, anali-

sar e discernir racionalmente os fatos e parafatos, aplicando de maneira ponderada e cosmoética 

as possibilidades de ação existentes, visando a interassistencialidade nas escolhas evolutivas uni-

versalistas. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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 prefixo intra vem igualmente 

do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo 

ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. A palavra cautela provém igualmente do idioma Latim, cautela, “precaução; cuidado; des-

confiança; prevenção; caução; segurança”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Conscin conveniente. 02.  Conscin prudente. 03.  Conscin precavi-

da. 04.  Conscin previdente. 05.  Conscin atenta. 06.  Conscin cauta. 07.  Conscin prevenida.  

08.  Conscin ponderada. 09.  Conscin sensata. 10.  Conscin precatada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo cautela: 

acautela; acautelada; acautelado; acautelador; acauteladora; acautelamento; acautelar; acaute-

latória; acautelatório; cauta; cautelada; cautelado; cautelador; cauteladora; cautelamento; cau-

telar; cautelatória; cautelatório; cautelosa; cauteloso; cauto. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin cautelosa, conscin cautelosa primária  

e conscin cautelosa avançada são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 01.  Conscin inconveniente. 02.  Conscin imprudente. 03.  Conscin pre-

cipitada. 04.  Conscin leviana. 05.  Conscin desatenta. 06.  Conscin desleixada. 07.  Conscin des-

prevenida. 08.  Conscin repentinosa. 09.  Conscin aloucada. 10.  Conscin estouvada. 

Estrangeirismologia: os registros no Tenepessarium; a ajuda do laptop pessoal; a análi-

se do modus vivendi pessoal e grupal; a eliminação do gap evolutivo; a evidência do upgrade;  

a abertura mental aos insights oportunos; o modus vivendi lúcido; o modus operandi equilibrado; 

o momentum evolutivo coletivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ponderan-

do, refletindo, discernimos. Quem pondera, acerta. Quem pondera, sabe. 

Coloquiologia: – Quando a cabeça não pensa o corpo padece. Nem oito, nem oitenta. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autevoluciologia; o holopensene pessoal da au-

torresponsabilidade evolutiva; a abertura para novas formas de pensenização; a acalmia pensêni-

ca; a aferição racional dos holopensenes; a autopensenização refletida e produtiva; a eliminação 

dos bagulhos autopensênicos através da reeducação pensênica; a convergência pensência para  

o prioritário evolutivo; a cosmopensenização calculista e cosmoética; a criação de afinidades com 

os holopensenes do contexto assistencial; a intrusão holopensênica; o holopensene agressivo do 

assediador; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os anali-

ticopensenes; a analiticopensenidade; o materpensene da precaução. 
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Fatologia: a ausência de precipitação ao agir; a profilaxia dos desacertos pela pondera-

ção; a cautela quanto às condutas passíveis de prejudicar outrem; a definição do prioritário orien-

tando as ações exitosas; a lucidez cosmoética vivenciada; o olhar novo a cada circunstância;  

a ampliação cosmovisiológica propiciada pelos fatos; a escuta e análise dos pontos de vista distin-

tos do próprio; o cotejo entre realidades opostas; o ato de saber compreender e interagir com o ou-

tro; a polidez permeando os comportamentos; o zelo quanto ao respeito pelos companheiros evo-

lutivos; a concessão responsável no relacionamento da dupla evolutiva; a postura amparadora;  

o cultivo das amizades exemplificadoras; a coragem e a firmeza no estabelecimento de condutas 

cosmoéticas; a evitação dos extremos da permissividade e da rigidez na definição de limites; a au-

to e heterocriticidade; a ousadia com responsabilidade; a performance discreta favorecendo a atu-

ação interassistencial; a escolha calculada para alcançar o objetivo intencionado; o planejamento 

como sendo ponto de partida dos projetos conscienciais; a autodisciplina necessária para seguir 

em frente; a autorganização minimizando os resultados imprevistos; a precaução de providenciar 

registros documentais dos direitos e deveres na Socin; a importância de manter os documentos de 

identificação pessoal à mão; a necessidade de administrar os conflitos internos e externos; o cui-

dado quanto às manifestações de vaidade e orgulho nos desempenhos pessoais; o empenho para 

superar os autotrafares exercendo os megatrafores; o compromisso de aproveitar os aportes rece-

bidos na hora certa; a aprendizagem pela repetição dos fatos vivenciados; o aprendizado atual em-

basando as situações futuras; a avaliação do momento cabível para a conduta exceção; a leitura 

atenta dos sinais temperamentais dos compassageiros evolutivos visando a abordagem assistenci-

al mais adequada; os autesforços objetivando a teática cosmoética; o foco nos acertos, determi-

nando maior eficácia evolutiva da conscin; o registro dos fatos para posterior análise; a homeosta-

se holossomática qualificando o perfil assistencial; a tares dosificada; o objetivo teático das mini-

tertúlias e tertúlias conscienciológicas; o estudo da Conscienciologia promovendo maior discerni-

mento nas ações. 

 

Parafatologia: as inspirações propiciadas pela tenepes; a autovivência do estado vibraci-

onal (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a interação com o amparador 

extrafísico de função; a cosmovisão multidimensional; a comunex evoluída como sendo referen-

cial das automanifestações cosmoéticas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo reflexão-coerência; o sinergismo reflexão-solução; o si-

nergismo fatos-parafatos; o sinergismo cuidar-evitar; o sinergismo autodiscernimento-autodeter-

minação; o sinergismo definir-agir; o sinergismo lucidez-discernimento; o sinergismo atenção- 

-educação-paciência; o sinergismo automaturidade evolutiva–autodomínio emocional; o siner-

gismo autorganização-autoconfiança. 

Principiologia: o princípio de, na dúvida, abster-se; o princípio da vivência humana in-

teligente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da precaução; o princípio cós-

mico do “menos doente assistir ao mais doente”; o princípio “quem aprende deve ensinar”;  

o princípio comunicativo de “para o bom entendedor, meia palavra basta”; o princípio conscien-

cial da auteducação evolutiva; o princípio cosmoético de analisar a utilidade tarística da infor-

mação; o princípio da associação de ideias; o princípio da convivialidade diplomática e cosmoé-

tica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código de exemplarismo pessoal 

(CEP). 

Teoriologia: a teoria da análise do comportamento humano; a teoria da evolução cons-

ciencial por meio da interassistencialidade; a teoria da Higiene Consciencial; a teoria da comu-

nicabilidade cosmoética. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a aplicação técnica do consciencio-

grama; a vivência da técnica da dupla evolutiva; a técnica do detalhismo; a técnica da autodis-
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ciplina pensênica; a técnica do devagar e sempre; a técnica da escuta interassistencial; a técnica 

do autocomedimento; a técnica consciencial da autossuperação da Mesologia na Terra. 

Voluntariologia: o voluntariado responsável e comprometido. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida humana; o laboratório cons-

cienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o labora-

tório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Convivio-

logia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo das escolhas acertadas; o efeito da assistência na hora 

certa. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas vivências grupocármicas; a abertura 

às neossinapses da maxifraternidade a partir da renúncia às mágoas pessoais; a autoconstrução de 

neossinapses pró-evolutivas; a desativação das sinapses ultrapassadas; a aquisição de neossinap-

ses propiciada pelas minitertúlias diárias; as neossinapses geradas pelo contato entre diferentes 

culturas; as neossinapses geradas na observação da conduta exemplar. 

Ciclologia: o ciclo da aquisição gradativa de maturidade consciencial a partir das au-

tovivências. 

Enumerologia: a atenção; o contexto; a reflexão; a análise; a razão; a interpretação;  

a abordagem. 

Binomiologia: o binômio conviver-entender; o binômio entender-assistir; o binômio as-

sistir-evoluir. 

Interaciologia: a interação energia imanente (EI)–energia consciencial (EC); a intera-

ção pensamento-sentimento-energia; a interação visão-cosmovisão. 

Crescendologia: o crescendo lúcido na Escala Evolutiva das Consciências. 

Trinomiologia: o trinômio atenção-paciência-cautela; o trinômio observação-vivência- 

-maturidade; o trinômio racionalidade-discernimento-Cosmoética; o trinômio acolhimento-ori-

entação-encaminhamento; o trinômio autenfrentamento-persistência-autossuperação. 

Polinomiologia: o polinômio exemplo-teoria-prática-evolução; o polinômio olhar-ou-

vir-compreender-assistir; o polinômio volição-intenção-decisão-determinação; o polinômio com-

preensão-priorização-predisposição-realização. 

Antagonismologia: o antagonismo lucidez / obnubilação; o antagonismo emoção / raci-

onalidade; o antagonismo ansiedade / paciência; o antagonismo liderança sadia / liderança pa-

tológica; o antagonismo comedimento autocrítico / comportamento excessivo; o antagonismo 

ponderação / precipitação; o antagonismo compreensão / hostilidade; o antagonismo impertur-

babilidade cosmoética / azáfama. 

Paradoxologia: o paradoxo da expressão facial incoerente com o diagnóstico energéti-

co; a condição paradoxal da passividade ativa; o paradoxo convivialidade desafiadora–oportu-

nidade interassistencial; o paradoxo da autevolução anônima; o paradoxo da educação firme, 

mas flexível; o paradoxo da paciência dinâmica; o paradoxo da Impactoterapia efetuada com do-

çura. 

Politicologia: as políticas de pesquisas reeducativas da tares; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis de causa e efeito. 

Filiologia: a conviviofilia; a comunicofilia; a exemplofilia; a maturofilia; a interassisten-

ciofilia; a organizaciofilia; a conscienciofilia. 

Fobiologia: a superação das fobias em todos os estágios de manifestações. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da imaturidade cons-

ciencial. 

Maniologia: o combate diário às manias de reclamar, sofrer, dramatizar, fofocar, prote-

lar, manipular, pensar mal, perseguir. 

Mitologia: a Antimitologia. 

Holotecologia: a logicoteca; a lucidoteca; a holomaturoteca; a interassistencioteca; a con-

vivioteca; a teaticoteca; a evolucioteca; a parapsicoteca. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6713 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Co-

municologia; a Analiticologia; a Pacienciologia; a Homeostaticologia; a Vivenciologia; a Inter-

compreensiologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin cautelosa; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; 

o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o re-

educador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o para-

percepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;  

o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens autocohaerens; o Homo sapiens exemplologus; o Homo sapiens autopensator; o Homo 

sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens amparator; o Homo sapiens intermissivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin cautelosa primária = a pessoa atenta e precavida considerando 

somente os eventos intrafísicos; conscin cautelosa avançada = a pessoa atenta e precavida consi-

derando os eventos multidimensionais. 

 

Culturologia: a cultura de dar o exemplo ouvindo, compreendendo, ponderando e assis-

tindo. 

 

Atributologia. Pela Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 condi-

ções desejáveis à conscin interessada no aprofundamento da vivência da cautela: 

1.  Analiticidade: a leitura crítica; a dissecção dos fatos e parafatos; o detalhismo;  

a exaustividade. 

2.  Anticonflitividade: o sobrepairamento aos transtornos interpessoais; a comunicação 

racional. 

3.  Autodiscernimento: a cognição; a reflexão; a ponderação; a decisão. 

4.  Holomaturidade: a vivência do trinômio autodiscernimento-Cosmoética-interassis-

tencialidade. 

5.  Linearidade autopensênica: a ortopensenidade; a lucidez; a autocoerência; a autenti-

cidade. 

6.  Pesquisa: a hiperacuidade; a experimentação; o registro; a organização de ideias; a cos-

movisão. 
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7.  Teática: a aquisição de conhecimento; a aplicação do aprendizado. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin cautelosa, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Códego:  Egologia;  Homeostático. 

04.  Coerenciologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05.  Consciência  cosmoética:  Holomaturologia;  Homeostático. 

06.  Eficácia  explicativa:  Argumentologia;  Neutro. 

07.  Escolha  do  rumo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

08.  Função  amparadora:  Amparologia;  Homeostático. 

09.  Garantia  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

10.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

11.  Justificativa  lógica:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Lisura:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

13.  Miniato  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Sinal  de  alerta:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  CAUTELOSA,  INTERMISSIVISTA  E  AUTODIS-
CERNIDORA,  BUSCA  CONHECER,  COMPREENDER  E  AGIR  

PELA  COSMOÉTICA,  VISANDO  A  INTERASSISTENCIALIDA-
DE  EVOLUTIVA,  CAMINHO  DA  AUTO-HOLOMATURIDADE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é lúcido(a) quanto à importância da cautela nos 

atos interassistenciais cotidianos? Qual nível de Cosmoética aplica nos autodesempenhos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Casemet, Patrick; Aprendendo com nossos próprios Erros: Para além do Dogma na Psicanálise e na Psi-

coterapia (Learning from our Mistakes: Beyond Dogma in Psychoanalysis and Psychotherapy); pref. Nancy Williams; 
revisor David E. Zimerman; trad. Vinicius Figueira; 172 p.; 9 caps.; 7 citações; 2 E-mails; 4 enus.; 2 websites; 63 notas; 

87 refs.; 1 apênd.; alf.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Artmed Editora; São Paulo, SP; 2004; páginas 45 e 46. 

2.  Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;  
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fo-

tos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; 

glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Edita-
res; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 283. 

 

C. B. M. 
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C O N S C I N    C E N T E N Á R I A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin centenária é a personalidade humana, homem ou mulher, a qual 

completou cem ou mais anos de idade na vida intrafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. 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 prefixo intra procede tam-

bém do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próxi-

mo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este 

do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no 

Século XIII. A palavra centenária vem igualmente do idioma Latim, centenarius, “cêntuplo; cen-

tuplicado; da idade de cem anos; compreende o número cem”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Conscin secular. 2.  Conscin de 10 décadas de idade. 3.  Geronte cen-

tenário. 4.  Conscin longeva. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin centenária, conscin centenária autônoma 

e conscin centenária dependente são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin neonata. 2.  Criança. 3.  Conscin jovem. 4.  Conscin de 

meia-idade. 

Estrangeirismologia: os seniores; o life span; os hospices; o coping; o ageism. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, especificamente do autodiscerni-

mento em relação à preservação do corpo intrafísico. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Conscin centená-

ria: supervivente. 

Coloquiologia: o ato de não levar a vida tão a sério; o relaxe e aproveite; o ato de 

aprender a rir de si mesmo e da vida; os hábitos sadios e as rotinas úteis; a cuca fresca. 

Citaciologia: – Cheguei a esta idade porque uso meu cérebro constantemente. O cére-

bro é o melhor remédio para o corpo. O senso de humor nos mantém equilibrados em todas as 

circunstâncias, até na morte. Compreender os outros pode levar à paz. O otimismo me ajudou 

nos dias mais negros. Ele me ajuda agora (Alice Herz-Sommer, 1903–). 

Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Centenários. Cuide-se: há muita gente na Terra já vivendo mais de 1 século”. 

2.  “Cuidadologia. A Cuidadologia se insere entre as profissões que irão predominar no 

futuro da Socin, junto com a ocupação do cremador”. 

3.  “Cuidadores. Se a conscin assistente afirma que o assistido é incuidável, o problema 

é dela, assistente, e não da pessoa assistível”. 

4.  “Cuidados. Cuide-se: há pessoas centenárias em bom estado interior”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da longevidade; os somatopensenes; a somatopen-

senidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenida-

de; os grafopensenes; a grafopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os cognicio-

pensenes; a cogniciopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; a flexibilidade pen-

sênica. 

 

Fatologia: o estilo de vida favorecedor da longevidade; o centésimo aniversário; os car-

tões da rainha da Inglaterra; as cidade de Okinawa no Japão e de Vilcabamba no Equador. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o encontro com 

personalidades consecutivas; os parafenômenos em idade avançada; a prática da tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo idade avançada–despojamento; o sinergismo bem-estar 

subjetivo–satisfação na velhice; o sinergismo cuidado-cuidador; o sinergismo autocuidados– 

–velhice bem-sucedida; o sinergismo interesses-automotivação; o sinergismo vida social–longe-

vidade. 

Principiologia: o princípio da vida ativa. 

Codigologia: o código de valores pessoais da conscin centenária; o código de ética co-

munitário em relação aos idosos. 

Teoriologia: as teorias da longevidade. 

Tecnologia: a Gerontotecnologia; as técnicas da Gerontologia Educacional. 

Voluntariologia: os voluntários longevos; os voluntários cuidadores de idosos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o labora-

tório conscienciológico da Autorganizaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Longevidade. 

Efeitologia: o efeito da experiência de vida na maturidade; o efeito da vida longa no 

aprofundamento das autorreflexões e dos estudos; o efeito dos cuidados com a saúde desde cedo 

na evitação de doenças na velhice; o efeito do convívio entre idosos e jovens; o efeito da auto-

conscientização do envelhecimento no bem-estar na velhice; o efeito do planejamento intrafísico 

na adultidade para o conforto em idade avançada; o efeito do suporte social na longevidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses necessárias às conscins centenárias para acompa-

nhar as mudanças no mundo. 

Ciclologia: o ciclo de vida; o ciclo das perdas; o ciclo das reciclagens. 

Enumerologia: a personalidade secular; o soma secular; a vivência secular; a história 

secular; o aniversário secular; a vida secular; a visão secular. 

Binomiologia: o binômio boa saúde–hábitos sadios pessoais; o binômio otimismo–emo-

ções positivas; o binômio capacidade de adaptação–planejamento de alternativas; o binômio boa 

educação–elevado nível de conhecimento; o binômio desejo de viver–estilo de vida; o binômio al-

truísmo–preservação da vida; o binômio bom humor–autossuperações; o binômio dieta de baixas 

calorias–aumento da expectativa de vida. 

Interaciologia: a interação idade cronológica–idade psicológica; a interação envelheci-

mento populacional–longevidade crescente; a interação baixa mortalidade–estrutura etária; a in-

teração qualidade de vida–maior expectativa de vida; a interação ginossoma-longevidade; a inte-

ração vontade-motivação; a interação interesses pessoais–ocupação. 

Trinomiologia: o trinômio positividade-felicidade-longevidade. 

Polinomiologia: o polinômio paragenética–genética–mesologia–hábitos pessoais; o po-

linômio melhoria da qualidade de vida–avanços tecnológicos–progresso da Medicina–diminui-

ção da mortalidade. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin centenária / consciência multimilenar; o an-

tagonismo longevidade produtiva / vida desperdiçada; o antagonismo adaptação às mudanças  

/ fixação no passado; o antagonismo velhinho bem humorado / velhinho rabugento; o antago-

nismo corpo enfraquecido / biografia turbinada; o antagonismo dores somáticas / bem-estar ín-

timo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin centenária sentir-se décadas mais jovem. 

Politicologia: a gerontocracia; a conscienciocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: as leis intrafísicas defensoras dos direitos dos idosos. 

Filiologia: a biofilia; a reciclofilia; a ergofilia. 

Fobiologia: a evitação da gerontofobia; a superação da neofobia; o enfrentamento da ta-

natofobia. 
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Sindromologia: o combate à síndrome da solidão; o tratamento das síndromes geriátri-

cas; a superação das síndromes desadaptativas. 

Maniologia: a internetmania; a eliminação da riscomania; a superação da nostomania. 

Mitologia: a superação do mito do antienvelhecimento; a eliminação do mito da juventu-

de eterna; o combate ao mito “ninguém morre fora da hora”. 

Holotecologia: a gerontoteca; a somatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Somatologia; a Geneticologia; a Paragenetico-

logia; a Mesologia; a Habitologia; a Cuidadologia; a Politicologia; a Geografia Econômica; a Ge-

rontologia; a Geriatria; a Gerontopediatria; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin centenária; a pessoa supercentenária; a conscin vivida; a persona-

lidade portadora de macrossoma; o ser longevo. 

 

Masculinologia: o japonês Jiroemon Kimura (1897–2013); o intelectual e político brasi-

leiro Barbosa Lima Sobrinho (1897–2000); o arquiteto Oscar Niemeyer (1907–2012); o fazendei-

ro, barão e visconde de Guararapes Lourenço de Sá e Albuquerque (1797–1897); Antônio Ignácio 

da Silva, Moreno, o cangaceiro (1909–2010). 

 

Femininologia: a consciex Manacá amparadora de gerontes; a pianista Alice Herz-Som-

mer; a francesa Jeanne Calment (1875–1997); a canadense Marie-Louise Meilleur (1880–1998);  

a humorista Dolores Gonçalves Costa, a Dercy Gonçalves (1907–2008); a médica Wladyslawa 

Wolowska Mussi (1910–2012). 

 

Hominologia: o Homo sapiens longevitalis; o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens 

experiens; o Homo sapiens senex; o Homo sapiens macrossomaticus; o Homo sapiens exemplolo-

gus; o Homo sapiens adaptabilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin centenária autônoma = aquela lúcida e ativa; conscin centenária 

dependente = aquela com demência ou outra patologia demandante de cuidados. 

 

Culturologia: a cultura da longevidade; a cultura do envelhecimento; a cultura geronte. 

 

Estatísticas. De acordo com dados da ONU, atualmente os 5 países com maior número 

de conscins centenárias são (Ano-base: 2015): Estados Unidos, 72 mil; Japão, 61 mil; China, 48 

mil; Índia, 27 mil; Itália, 25 mil. 

 

Prognóstico. A previsão é de a população mundial aumentar 80% até o fim do século 

atual e dos centenários alcançarem mais de 26 milhões em 2100. 

 

Perfilologia. Eis listados, na ordem alfabética, 8 exemplos de perfis de centenários ex-

traídos de cosmograma: 

1.  Beneficente. A centenária Nora Hardwick (1905–2012) a qual posou nua para calendá-

rio de entidade beneficente ao constatar a falta de voluntários para preencher todos os meses do ano. 

2.  Estudante. A conscin centenária Henrique Mattos de Oliveira (1908–2014), gineco-

logista aposentado com mais de 51 anos dedicados ao voluntariado médico e atualmente estudan-

te da língua inglesa. 

3.  Motorista. A conscin centenária Peggy Hovell (1911–) motorista de alta velocidade  

e ex-motorista de camionete na Segunda Guerra Mundial para entregar mantimentos. 

4.  Nadadora. A centenária Nina Jackson (1908–) praticante de natação como lazer. 
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5.  Recordista. A conscin centenária Aida Gemaque da Silva (1910–) saltadora de para-

quedas, citada no Guiness Book. 

6.  Refugiada. A conscin centenária Bibihal Uzbeki (1910–) refugiada afegã em busca 

de vida melhor na Europa, com 17 membros da família. 

7.  Sobrevivente. A conscin centenária Alice Herz-Sommer sobrevivente de campo de 

concentração. 

8.  Sofisticada. A conscin centenária Susannah Mushatt Jones (1899–) e o interesse em 

lingerie rendada. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin centenária, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

02.  Antienvelhecimento  cerebral:  Gerontocerebrologia;  Homeostático. 

03.  Antissomática:  Somatologia;  Nosográfico. 

04.  Conscin  tricerebral:  Cerebrologia;  Neutro. 

05.  Desafio  da  longevidade  ativa:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

06.  Envelhecimento:  Somatologia;  Neutro. 

07.  Fase  existencial  conclusiva:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Geronte  evolutivo:  Gerontologia;  Homeostático. 

09.  Inteligência  longeva:  Somatologia;  Neutro. 

10.  Jovialidade  sem  idade:  Temperamentologia;  Homeostático. 

11.  Longevidade  desaproveitada:  Perdologia;  Nosográfico. 

12.  Longevidade  produtiva:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Meta  existencial  final:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Pé-de-meia  somático:  Somatologia;  Homeostático. 

15.  Velhice  assumida:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  CENTENÁRIA  LÚCIDA  E  ATIVA  DEMONSTRA   
A  CAPACIDADE  DE  MANTER  O  CORPO  FÍSICO  FUNCIO-

NANTE  ATÉ  IDADE  AVANÇADA,  POSSIBILITANDO  MELHOR  

APROVEITAMENTO  EVOLUTIVO  DESTA  VIDA  HUMANA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vislumbra a possibilidade de se tornar conscin 

centenária? Quais investimentos holossomáticos e intrafísicos tem feito visando tal condição? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Stoessinger, Carolina; Um Século de Sabedoria: Lições da Vida de Alice Herz-Sommer, a Mulher que so-

breviveu ao Holocausto, cruzou as Décadas e as Fronteiras Nacionais para Desafiar a Morte e Inspirar a todos nós  

(A Century of Wisdom: Lessons from the Life of Alice Herz-Sommer, the World´s Oldest living Holocaust Survivor); pref. 

De Václav Havel; trad. Martha Argel; & Humberto Moura Neto; 216 p.; 15 caps.; 1 microbiografia; 72 notas; 21 x 14 cm; 
br.; Soeman; São Paulo, SP; 2013; páginas 23 a 196. 

2.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

327, 462 e 463. 

 

K. A. 
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C O N S C I N    C L A R I A U D I E N T E  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin clariaudiente é a pessoa, homem ou mulher, parapsíquica desen-

volta com a paraudição, capaz de vivenciar o fenômeno da clariaudiência no cotidiano. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. O elemento de composição clari procede do mesmo idioma Latim, claire, “claramente; 

com clareza; manifestamente”, de clarus, “ilustre; manifesto; patente; claro”. O termo audiente 

provém igualmente do idioma Latim, audiens, particípio presente de audire, “ouvir; escutar”. 

Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Conscin hábil com a audição extrafísica. 2.  Conscin predisposta 

à clariaudiência. 3.  Conscin parapsíquica auditiva. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin clariaudiente, conscin clariaudiente tacô-

nica e conscin clariaudiente tarística são neologismos técnicos da Perfilologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin casca grossa. 2.  Conscin trancada. 3.  Conscin subcogni-

tiva.  

Estrangeirismologia: a open mind multidimensional proporcionada através da clariaudi-

ência; o breakthrough parapsíquico pessoal; o paramicrochip potencializando as parapercepções; 

o Acoplamentarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à clariaudiência pessoal. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Clariaudiên-

cia: escuta interdimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da clariaudiência; os parapsicopensenes; a parapsi-

copensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os 

patopensenes; a patopensenidade; o materpensene do parapsiquismo. 

  

Fatologia: os atributos mentais, a exemplo da concentração e atenção auxiliando a cons-

cin clariaudiente a discernir sobre o parafenômeno; o perfil parapsíquico evidenciando os talentos 

parafenomenológicos da consciência; a autodisponibilidade parapsíquica favorecendo o desenvol-

vimento da clariaudiência; a pesquisa do detalhismo das sensações somáticas e bioenergéticas; 

a importância do estudo da anatomia e fisiologia humana para aprofundar o autoconhecimento so-

bre os mecanismos da audição podendo diferenciá-los da paraudição; a pesquisa parafenomenoló-

gica; a primeira comissão científica para analisar os parafenômenos organizada pelo diplomata 

e pesquisador russo Alexandre Aksakof (1832–1903) durante o Século XIX; as 52 obras publica-

das pelo filosófo italiano Ernesto Bozzano (1862–1943) pesquisador da Metapsíquica explicando 

sobre os fenômenos parapsíquicos; as pesquisas parafenomenológicas estruturadas para a com-

provação do parapsiquismo realizadas pelo engenheiro e pesquisador francês François-Marie Ga-

briel Delanne (1857–1926) conjuntamente com o criador da Metapsíquica Charles Robert Richet 

(1859–1935); a importância do registro paraperceptivo pessoal e da reflexão para entender e de-

senvolver a paraudição; a necessidade do clariaudiente trabalhar a intraconsciencialidade para 
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compreender o fenômeno parapsíquico; a habilidade da conscin saber escutar, auscultar e paraes-

cutar a si e a outrem; os quadros de percepção delirante, alucinações auditivas e sonorização do 

pensamento evidenciando em algum nível o autoparapsiquismo doentio; a Associação Internacio-

nal de Consciencioterapia (OIC); as dinâmicas parapsíquicas realizadas na Associação Internaci-

onal do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a Associação Internacional de 

Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI). 

 

Parafatologia: a autovivência do fenômeno da clariaudiência; a aplicação diária do esta-

do vibracional (EV) profilático propiciando o desenvolvimento dos parafenômenos; as impres-

sões sonoras não físicas; a habilidade parapsíquica de escutar vozes, sons, palavras, ruídos advin-

dos da multidimensionalidade; a telepatia; a comunicação extrafísica; a soltura do holochacra pro-

movendo a abertura da paraudição; as paramensagens enviadas pelos amparadores e / ou assedia-

dores à conscin parapsíquica; a paraescuta dos amparadores e dos parassistidos autocomprobatóri-

os para o sensitivo; a importância da conscin sensitiva saber distinguir o padrão da energia das in-

formações oriundas da multidimensionalidade; a clariaudiência utilizada pela conscin parapsíqui-

ca experiente enquanto ferramenta interassistencial; a descoincidência da paracabeça propiciando 

a paraudição; a utilização anticosmoética da clariaudiência levando a interprisões grupocármicas; 

os autobloqueios energéticos fechando os canais da paraperceptibilidade; a clariaudiência desen-

volvida na tenepes; a qualificação ininterrupta e inevitável da intraconsciencialidade proporciona-

da pelos fenômenos parapsíquicos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos fenômenos parapsíquicos; o sinergismo do clariau-

diente com o assistido; o sinergismo do amparador com o clariaudiente; o sinergismo do holo-

pensene parapsíquico; o sinergismo conscin sensitiva cosmoética–equipex amparadora; o siner-

gismo homeostático dos trafores parapsíquicos pessoais; o sinergismo interassistencial; o siner-

gismo promovido pelo laboratório Acoplamentarium no desenvolvimento da clariaudiência. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às vivências parapsíquicas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aperfeiçoado a partir do autopara-

psiquismo. 

Teoriologia: a teoria das bioenergias; a teoria do holossoma; a teoria dos fenômenos 

parapsíquicos; a teoria da multidimensionalidade; a teoria e prática da clariaudiência. 

Tecnologia: a técnica da mobilização básica das energias (MBE) predispondo à clarivi-

dência e clariaudiência; a técnica do acoplamento energético auxiliando no desenvolvimento dos 

parafenômenos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório cons-

cienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da assistencialidade; o laboratório conscienciológico da Experimento-

logia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscien-

ciológico da sinalética energética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interas-

sistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Co-

légio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; 

o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos profiláticos da Consciencioterapia no desenvolvimento do auto-

parapsiquismo; os efeitos interassistenciais do heterodiagnóstico assertivo realizado através da 

clariaudiência; os efeitos da paraudição influindo no comportamento do sensitivo; o efeito da 

imaturidade emocional na análise e interpretação dos fenômenos parapsíquicos; o efeito rebote 

da intenção anticosmoética na clariaudiência; o efeito homeostático do vislumbre da multidimen-

sionalidade; os efeitos dos fenômenos parapsíquicos na intraconsciencialidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através da clariaudiência. 
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Ciclologia: o ciclo natural do desenvolvimento da clariaudiência; a necessidade pre-

mente do ciclo de reflexões autocríticas perante o parapsiquismo; o ciclo de extrapolacionismos 

parapsíquicos; o ciclo de aprendizagens sobre a descoincidência vígil e a paraudição; o ciclo de 

mobilizações energéticas pelos chacras encefálicos predispondo à clariaudiência; o ciclo coinci-

dência-descoincidência vinculado às experiências parapsíquicas; a destreza parapsíquica no ciclo 

da escuta multidimensional. 

Binomiologia: o binômio ectoplasmia-clariaudiência; o binômio acoplamento energéti-

co–paraudição; o binômio assimilação energética–paraouvidos; o binômio comunicação extrafí-

sica–clariaudiência; o binômio perfil parapsíquico–paraescuta; o binômio empatia–acoplamento 

energético potencializando a clariaudiência; o binômio abertismo consciencial–abertismo para-

fenomenológico. 

Interaciologia: a interação clariaudiência-clarividência; a interação audição-paraudi-

ção; a interação chacras encefálicos–paraouvidos; a interação faculdades mentais–clariaudi-

ência; a interação psiquismo-parapsiquismo; a interação conscin-consciex no estudo da clariau-

diência; a interação multidimensional.  

Crescendologia: o crescendo parapercepção impressiva–clariaudiência–clarividência–

–pangrafia inerentes ao desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

Trinomiologia: a observação do trinômio descoincidência vígil–acoplamento energéti-

co–assimilação energética potencializando a clariaudiência. 

Polinomiologia: o desenvolvimento da paraudição expresso no polinômio atenção-con-

centração-escuta-paraescuta. 

Antagonismologia: o antagonismo nature (inato) / nurture (adquirido) referente às ha-

bilidades parapsíquicas; o antagonismo fenômenos intrapsíquicos / fenômenos parapsíquicos; 

o antagonismo trafor parapsíquico / trafar parapsíquico; o antagonismo bloqueio energético 

 / abertura holochacral; o antagonismo conscin parapsíquica / conscin casca grossa; o antago-

nismo clariaudiência / surdez multidimensional; o antagonismo clariaudiência / alucinação audi-

tiva. 

Paradoxologia: o paradoxo da concretude da parafenomenalidade sutil. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimento-

cracia; a conscienciocracia; a autopesquisocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicado no desenvolvimento da clariaudiência. 

Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a consci-

enciofilia; a energofilia. 

Fobiologia: a recinofobia; a cosmoeticofobia; a espectrofobia; a raciocinofobia; a rece-

xofobia; a autocriticofobia; a autorreflexofobia. 

Sindromologia: a síndrome do oráculo; a síndrome confusional aguda.  

Maniologia: a mitomania inerente às fraudes parapsíquicas. 

Mitologia: a desmitificação do parapsiquismo. 

Holotecologia: a somatoteca; a cosmoeticoteca; a energoteca; a fenomenoteca; a para-

psicoteca; a conscienciometroteca; a psicossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Interassistenciologia; a Intencionologia; a Intra-

conscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Parapatologia; a In-

trafisicologia; a Energossomatologia; a Macrossomatologia; a Holofisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin clariaudiente; a criança parauditiva; a conscin adolescente para-

psíquica; a conscin adulta clariaudiente; a conscin geronte sensitiva; a isca humana inconsciente; 

a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclope-

dista. 

 

Masculinologia: o engenheiro polonês Stephan Ossowiecki (1877–1944); o professor de 

Parapercepciologia; o homem clariaudiente; o acoplamentista; o intermissivista; o comunicador; 
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o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o epicon 

lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisa-

dor; o voluntário; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a médium norte-americana Leonora Piper (1859–1950); a professora de 

Parapercepciologia; a mulher clariaudiente; 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 pesquisa-

dora; a voluntária; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychophili-

cus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens macrossomaticus; o Homo sapiens interassis-

tentialis; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin clariaudiente tacônica = a consciência intrafísica parapsíquica 

utilizando a clariaudiência predominantemente na tarefa da consolação (tacon) primária; conscin 

clariaudiente tarística = a consciência intrafísica parapsíquica utilizando a clariaudiência predo-

minantemente na tarefa do esclarecimento (tares) evoluída. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo. 

 

Caracterologia. Considerando a Parapercepciologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 10 fatores predisponentes à clariaudiência tarística da conscin lúcida: 

01.  Acoplamento energético: a interfusão das energias realizada de modo lúcido e in-

tencional. 

02.  Assim: a assimilação energética consciente; a acuidade perante a captação de infor-

mações energéticas. 

03.  Assistência: a autopredisposição assistencial. 

04.  Banho energético: a chuveirada energética patrocinada pelo amparador confirman-

do a parapercepção. 

05.  Desassim: a desassimilação energética voluntária. 

06.  Descoincidência: a soltura holochacral propiciando os parafenômenos. 

07.  EV: o estado vibracional; o circuito fechado com as energias. 

08.  Exteriorização das ECs: a expansão energética voluntária; a energosfera assisten-

cial. 

09.  Extrapolacionismo: o fenômeno parapsíquico, pessoal, assistido. 

10.  Intencionalidade: a intenção cosmoética dirigida a outrem. 

 

Autopesquisologia. Sob a ótica da Evoluciologia, todas as consciências intrafísicas 

(conscins) possuem algum nível de paraperceptibilidade, devido à peculiaridade e a especificida-

de dos indivíduos, alguns demonstrando facilidade com a clariaudiência e outros, não. Diante dis-

so, é essencial realizar a autopesquisa quanto ao perfil parapsíquico pessoal, almejando descobrir 

os talentos, habilidades e competências bioenergéticas até então desconhecidos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin clariaudiente, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 
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02.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

03.  Autocomprovação  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

04.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

05.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

06.  Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

07.  Engano  parapsíquico:  Autenganologia;  Nosográfico. 

08.  Espectrofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

10.  Interrelação  fenomênica:  Fenomenologia;  Neutro. 

11.  Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

12.  Labilidade  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

13.  Perfil  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Prioridade  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Subjetividade  objetiva  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

AS  OCORRÊNCIAS  DA  CLARIAUDIÊNCIA  APONTAM   
A  ABERTURA  PARAPERCEPTIVA  DA  CONSCIN  LÚCIDA  PE-
RANTE  A  INTERASSISTÊNCIA,  FAVORECENDO  A  INTERA-
ÇÃO  ENTRE  AS  CONSCIÊNCIAS  INTRA  E  EXTRAFÍSICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se conscin clariaudiente? Quais pro-

veitos vem obtendo com esse trafor parapsíquico?  
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C O N S C I N    C L A R I V I D E N T E  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin clarividente é a pessoa, homem ou mulher, parapsíquica desen-

volta com os paraolhos ou frontochacra, capaz de vivenciar o fenômeno da clarividência no coti-

diano. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. A palavra clarividência procede do idioma Francês, clairvoyance, “clarividência”, 

composta pelos elementos de composição clair, “claro”, e voyance, “vidência”. Apareceu no Sé-

culo XX. 

Sinonimologia: 1.  Conscin hábil com a visão extrafísica. 2.  Conscin predisposta à vi-

dência. 3.  Conscin parapsíquica vidente. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin clarividente, conscin clarividente tacônica 

e conscin clarividente tarística são neologismos técnicos da Perfilologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin casca grossa. 2.  Conscin subcognitiva. 3.  Conscin tran-

cada. 

Estrangeirismologia: a open mind para a multidimensionalidade proporcionada pela 

clarividência; o breakthrough parapsíquico pessoal; o paramicrochip potencializando as paraper-

cepções; a parafriendship; o Acoplamentarium; o Paraperceptarium; o Paraconviviarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à clarividência pessoal. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Clarividên-

cia: visão interdimensional. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da clarividência; os parapsicopensenes; a parapsi-

copensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os 

patopensenes; a patopensenidade; o materpensene do parapsiquismo. 

  

Fatologia: a possível influência da inteligência visual na clarividência; os talentos e ha-

bilidades somáticas da consciência convergindo aos paratalentos parapsíquicos; as características 

somáticas pessoais podendo revelar o perfil parapsíquico, a exemplo do olho sanpaku e da trisca-

gem ocular; a necessidade do clarividente desenvolver habilidades mentaissomáticas para aumen-

tar a autolucidez; o fenômeno da clarividência aguçando a curiosidade do sensitivo; as dificulda-

des encontradas pelas crianças ao mencionarem as experiências paravisuais aos pais e / ou res-

ponsáveis; a falta de educação parapsíquica na Sociedade Intrafísica (Socin); o receio de adoles-

centes e adultos serem comparados aos “loucos”, ao falarem sobre as visões extrafísicas; os inú-

meros jovens envolvidos com drogas comprometedoras das funções cerebrais, da cognição e do 

parapsiquismo; a escolha das companhias intrafísicas utilizando a clarividência; o cultivo da me-

mória e dos dicionários cerebrais corroborando o entendimento da paravisão; a omissão deficitá-

ria das conscins adultas e gerontes ao menosprezar as parapercepções visuais; a atitude assertiva 

do sensitivo em observar mais e falar menos; a importância dos registros paraperceptivos pessoais  

e da reflexão antes de avaliar o parafato; a necessidade do clarividente trabalhar os medos e os es-
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tados emocionais para compreender o fenômeno parapsíquico; o Centro de Altos Estudos da Cons-

cienciologia (CEAEC); a Associação Internacional de Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI). 

 

Parafatologia: a autovivência do fenômeno da clarividência; a autovivência do estado 

vibracional (EV) profilático; o início esboçante da clarividência através da dimensão energética 

(dimener); a parapercepção gradativa das transfigurações de rostos ocasionadas pela clarividência 

facial; a visualização de consciexes no dia a dia; o vislumbre de cores e luminosidade não físicas 

nas pessoas, subumanos e objetos; a clarividência enquanto coadjuvante dos demais fenômenos 

parapsíquicos; a clarividência hipnopômpica; a pangrafia; a grafoectoplastia; o vislumbre dos am-

paradores e dos parassistidos, autocomprobatórios para o sensitivo; a clarividência utilizada pela 

conscin parapsíquica experiente, enquanto ferramenta interassistencial; a possibilidade de auscul-

tar e diagnosticar a psicosfera das conscins através da clarividência; a descoincidência da paraca-

beça propiciando a paravisão; os níveis de acoplamento energético pessoal, ativadores do fronto-

chacra; a má utilização da clarividência levando às interprisões grupocármicas; os autobloqueios 

energéticos fechando os canais da paraperceptibilidade; a clarividência desenvolvida na tenepes; 

as sincronicidades observadas com os paraolhos; a qualificação ininterrupta e inevitável da intra-

consciencialidade proporcionada pela autoclarividência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos fenômenos parapsíquicos; o sinergismo do clarivi-

dente com o coadjutor; o sinergismo do amparador extrafísico com o clarividente; o sinergismo 

conscin sensitiva cosmoética–equipex amparadora; o sinergismo homeostático dos trafores para-

psíquicos pessoais; o sinergismo interassistencial; o sinergismo promovido pelo laboratório Aco-

plamentarium no desenvolvimento da clarividência. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado nas vivências parapsíquicas. 

Codigologia: o autoparapsiquismo lúcido aperfeiçoando o código pessoal de Cosmoéti-

ca (CPC). 

Teoriologia: a teoria das bioenergias; a teoria do holossoma; a teoria dos fenômenos 

parapsíquicos; a teoria da multidimensionalidade; a teoria e prática da clarividência. 

Tecnologia: a técnica da clarividência facial aplicada nas dinâmicas parapsíquicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório cons-

cienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Experimentolo-

gia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório consciencio-

lógico da sinalética energética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interas-

sistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Co-

légio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; 

o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos profiláticos da aplicação do conscienciograma no desenvolvi-

mento do autoparapsiquismo; os efeitos interassistenciais do heterodiagnóstico correto realizado 

através da clarividência; os efeitos da clarividência influindo no comportamento do sensitivo;  

o efeito da imaturidade emocional na análise e interpretação dos fenômenos parapsíquicos;  

o efeito rebote da intenção anticosmoética na clarividência; o efeito homeostático do vislumbre 

da multidimensionalidade; os efeitos dos fenômenos parapsíquicos na intraconsciencialidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através da Clarividenciologia. 

Ciclologia: o ciclo do desenvolvimento da clarividência; a necessidade premente do ci-

clo de reflexões autocríticas perante o parapsiquismo; o ciclo de extrapolacionismos parapsíqui-

cos através da clarividência; o ciclo de aprendizagens sobre o “terceiro olho”; o ciclo de mobili-

zações energéticas pelo frontochacra; o ciclo coincidência-descoincidência vinculados às expe-

riências parapsíquicas; a destreza parapsíquica no ciclo da clarividência assim-desassim. 
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Binomiologia: o binômio ectoplasmia-clarividência; o binômio acoplamento energéti-

co–clarividência; o binômio percepção visual–paraolhos; o binômio amparador-clarividente; 

o binômio clarividente-coadjutor; o binômio empatia–acoplamento energético potencializando 

a clarividência facial; o binômio abertismo consciencial–abertismo frontochacral. 

Interaciologia: a interação clarividência–gatilho retrocognitivo; a interação olhos-pa-

raolhos; a interação Historiografologia-retrocognição estudada através da clarividência; a inte-

ração faculdades mentais–clarividência; a interação conscin-consciex no estudo da Clarividenci-

ologia; a interação multidimensional.  

Crescendologia: o crescendo parapercepção impressiva–clariaudiência–clarividência–

–pangrafia inerentes ao desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

Trinomiologia: a observação do trinômio expressão verbal–expressão facial–expressão 

corporal no processo da clarividência. 

Polinomiologia: o polinômio recordações-resgates-reconciliações-renovações proporci-

onados pelo fenômeno da clarividência. 

Antagonismologia: o antagonismo nature (inato) / nurture (adquirido) referente às hábi-

lidades parapsíquicas; o antagonismo fenômenos intrapsíquicos / fenômenos parapsíquicos; o an-

tagonismo trafor parapsíquico / trafar parapsíquico; o antagonismo assim / desassim; o antago-

nismo conscin parapsíquica / conscin casca grossa; o antagonismo clarividência / cegueira mul-

tidimensional; o antagonismo clarividência / ilusão de ótica. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin clarividente contemplar por milésimos de se-

gundos a multidimensionalidade, porém poder demorar semanas, meses ou anos para compreen-

der o significado dos parafatos. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimento-

cracia; a conscienciocracia; a autopesquisocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicado na autoqualificação da habilidade parapsí-

quica para fins interassistenciais. 

Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a consci-

enciofilia; a energofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a cosmoeticofobia; a espectrofobia; a raciocinofobia; 

a recinofobia; a recexofobia; a autorreflexofobia. 

Sindromologia: a síndrome do oráculo; a síndrome da mulher maravilha; a síndrome 

do super-homem.  

Maniologia: a megalomania das religiões impossibilitando o desenvolvimento parapsí-

quico lúcido e assistencial. 

Mitologia: a desmitificação do parapsiquismo. 

Holotecologia: a somatoteca; a psicossomatoteca; a energoteca; a fenomenoteca; 

a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Interassistenciologia; a Intencionologia; a Intra-

conscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Parapatologia; a In-

trafisicologia; a Energossomatologia; a Macrossomatologia; a Holofisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin clarividente; a criança vidente; a conscin adolescente parapsíqui-

ca; a conscin adulta clarividente; a conscin geronte sensitiva; a isca humana inconsciente; a cons-

cin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o professor de Parapercepciologia; o homem clarividente; o acopla-

mentista; o intermissivista; o comunicador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o ma-

crossômata; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante 

existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o voluntário; o verbetólogo. 
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Femininologia: a professora de Parapercepciologia; a mulher clarividente; a acoplamen-

tista; a intermissivista; a comunicadora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macros-

sômata; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychophili-

cus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens macrossomaticus; o Homo sapiens interassis-

tentialis; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin clarividente tacônica = a consciência intrafísica parapsíquica uti-

lizando a clarividência predominantemente para a tarefa da consolação primária; conscin clarivi-

dente tarística = a consciência intrafísica parapsíquica utilizando a clarividência predominan-

temente para a tarefa do esclarecimento evoluída. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo; a cultura do holossoma; a cultura da multi-

dimensionalidade. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,  

8 confrontos entre o clarividente místico e o clarividente tarístico: 

 

Tabela  –  Confronto  Clarividente  Místico  /  Clarividente  Tarístico  

 

N
os

 Clarividente  Místico   Clarividência  Tarístico 

1. Consolação parapsíquica Esclarecimento parapsíquico 

2. Credulidade Descrença 

3. Dependência parapsíquica Autonomia parapsíquica 

4. Fechadismo Abertismo interassistencial 

5. Idolatria parapsíquica Preceptoria parapsíquica 

6. 
Interpretação parafenomênica 

psicossomática 

Interpretação parafenomênica 

mentalsomática 

7. Jejunice parapsíquica Tenepessismo lúcido 

8. Submissão aos guias amauróticos  
Trabalho ombro a ombro com os 

amparadores 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin clarividente, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

03.  Autocomprovação  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

04.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

05.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

06.  Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

07.  Engano  parapsíquico:  Autenganologia;  Nosográfico. 

08.  Espectrofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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09.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

10.  Interrelação  fenomênica:  Fenomenologia;  Neutro. 

11.  Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

12.  Labilidade  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

13.  Perfil  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Prioridade  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Subjetividade  objetiva  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN  CLARIVIDENTE  COSMOÉTICA  TORNA-SE  FUL-
CRO  DE  INTERASSISTÊNCIA  MULTIDIMENSIONAL.  SOB 

A  ÓTICA  DA  PARAPERCEPCIOLOGIA,  A  PARAVISÃO  IM-
PULSIONA  NEO-HABILIDADES  PARAFENOMENOLÓGICAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se conscin clarividente? Quais provei-

tos vem obtendo com esse trafor parapsíquico?  
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C O N S C I N - C O B A I A  
( E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin-cobaia é a consciência intrafísica, homem ou mulher, pesquisa-

da, investigada, analisada, examinada, anatomizada, esmiuçada e utilizada na condição de modelo 

de estudo em situação específica, contextual ou vivencial, ímpar, independente da autoconscienti-

zação quanto aos fatos, parafatos e às múltiplas dimensões nas quais se manifesta. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. O vocábulo cobaia procede do idioma Latim Científico, cobaya, “cobaia”. Apareceu 

no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Conscin-cobaio. 02.  Cobaia humana. 03.  Conscin-espelho. 04.  Cons-

cin exposta; vitrine consciencial. 05.  Conscin-modelo. 06.  Autexpositor inconsciente. 07.  Au-

texpositor consciente. 08.  Conscin inspiradora. 09.  Musa científica. 10.  Conscin semostradora. 

Neologia. As 4 expressões compostas conscin-cobaia, conscin-cobaia vulgar, conscin- 

-cobaia convencional e conscin-cobaia invulgar são neologismos técnicos da Experimentologia. 

Antonimologia: 01.  Cobaia subumana. 02.  Cobaio subumano. 03.  Cobaia biônica.  

04.  Consciex-cobaia. 05.  Consciex inspiradora. 06.  Consciex-modelo. 07.  Balão de ensaio.  

08.  Vitrine. 09.  Metrópole-cobaia. 10.  País-cobaia. 

Estrangeirismologia: o striptease consciencial; a glasnost interconsciencial; o locus mi-

noris resistentiae exposto; a exposição in natura dos reality shows; o marketing social; o know- 

-how pesquisístico; o check up consciencial; o Curso Intermissivo (CI) na condição de experimen-

tum crucis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autojuízo crítico. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: − Conscin-co-

baia: autexposição contextual. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Experimentologia; os autopensenes; a autopen-

senidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopense-

nes; a nexopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopen-

senidade. 

 

Fatologia: as exposições cabais; as autexposições voluntárias; a autocobaiagem; a cobai-

agem recíproca das consciências em diferentes níveis evolutivos; a vida transparente; o autoposi-

cionamento; a omissuper; o calculismo cosmoético; a teática das autexperiências compartilhadas; 

o aprendizado com as experiências do outro; a utilização do homem-cobaia ou mulher-cobaia em 

condições nem sempre cosmoéticas, nas etapas de pesquisas científicas; os fatos cotidianos com-

provando a exploração de conscins inscientes; a banalização da vida humana; as barbáries das su-

perpotências farmacológicas; os resultados nocivos dos agrotóxicos e pesticidas na saúde huma-

na; a pseudociência aviltando os direitos conscienciais; os fins justificando os meios; a doutrina-

ção; a impostura; a protérvia; as camuflagens; a vivissecção humana; a desassistencialidade; os 

interesses egóicos, frutos da ganância; a antiética; a anticosmoética; o pseudantídoto; a obstupidi-

ficação bioquímica; o placebo; as pseudovantagens do trinômio mercantilista egoísmo-avareza- 
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-lucro; o pseudo-heroísmo; a pseudassistência; o Prêmio Nobel, não nobilitante; as interprisões 

geradas pela ambição exacerbada das multinacionais; a premência quanto à conscientização dos 

riscos somáticos da cobaiagem humana em experimentos farmacológicos; a Declaração de Hel-

sinque; a interassistencialidade; o fato de o autorrespeito, o autoconhecimento e a autassistência 

precederem ao heterorrespeito, ao heteroconhecimento e à heterassistência; as gestações cons-

cienciais policármicas; as ferramentas propulsoras da racionalidade do jovem inversor contribuin-

do na estratégia antecipatória da maturidade consciencial, na condição de autocobaia evolutiva;  

a qualificação da práxis parapedagógica das conscins-cobaias docentes; o curso Conscin-cobaia 

Voluntária do Conscienciograma da Associação Internacional de Conscienciometria Interassis-

tencial (CONSCIUS); a síntese do labcon pessoal exposta nas Jornadas Conscienciológicas;  

a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) na condição de biotério 

consciencial; as diversas Cognópolis; o Tertuliarium. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o acoplamento 

energético; as assimilações energéticas interconscienciais; a cunha mental xenofóbica; o desco-

nhecimento da existência do acompanhante extrafísico; as extrapolações da conscin-parapsíquica; 

as projeções vexaminosas da conscin autocobaia; a parapsicoteca; o parapsiquismo avançado. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da cobaiagem 

consciencial recíproca. 

Codigologia: o nível e a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código 

grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria do alívio intraconsciencial promovido pela autexposição cosmoéti-

ca lúcida promovendo auto e heterodesassédio. 

Tecnologia: a evitação das técnicas espúrias de manipulação consciencial; a técnica da 

omnipesquisa permanente; a técnica do vínculo consciencial proexológico; a aplicação técnica 

do Conscienciograma; a técnica do arco voltaico craniochacral expondo a realidade intracons-

ciencial da conscin-cobaia; as técnicas heteroconscienciométricas. 

Voluntariologia: a condição exemplar da conscin-cobaia no voluntariado consciencio-

lógico; os voluntários experimentais de placebos e neomedicamentos das indústrias farmacoló-

gicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório 

conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório 

conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;  

o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Grupo-

carmologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Con-

viviologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Desassediologia;  

o Colégio Invisível da Homeostaticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisí-

vel da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito arrastante dos exemplos construtivos. 

Neossinapsologia: a divergência entre retrossinapses e neossinapses. 

Ciclologia: a valorização do ciclo multiexistencial pessoal (CMP) no aprimoramento 

evolutivo. 

Enumerologia: a conscin-cobaia efêmera; a conscin-cobaia excêntrica; a conscin-co-

baia grafopensênica; a conscin-cobaia intermissivista; a conscin-autocobaia; a conscin-cobaia lú-

cida; a conscin-cobaia cosmoética. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio admiração-discordância; 

o binômio autassédio-autodesassédio; o binômio reflexão-irreflexão; o binômio fatos-parafatos; 

o binômio bifrentismo-bifrontismo; o binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia. 
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Interaciologia: a interação exibição-evidência; a interação anticosmoética assistente 

manipulador–assistido ingênuo; a interação evolutiva autocrítica-autodiscernimento. 

Crescendologia: o crescendo autexposição-autocrítica-autodesassédio. 

Trinomiologia: o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio descoberta-respon- 

sabilidade-exemplarismo; o trinômio agente retrocognitor–formador de opinião–produtor de co-

nhecimento; o trinômio autopesquisa-heteropesquisa-omnipesquisa; o trinômio intercompreen- 

são-intercooperação-interassistência; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio intenção-obje-

tivos-resultados; o trinômio tares–desassédio–heterocrítica cosmoética. 

Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin-cobaia consciente / conscin-cobaia incons-

ciente; o antagonismo conscin-cobaia cosmoética / conscin-cobaia anticosmoética; o antagonis-

mo autexposição lúcida / histrionismo infantil; o antagonismo verdade / mentira; o antagonismo 

intenção de informar / intenção de convencer; o antagonismo exemplos imitáveis / exemplos evi-

táveis; o antagonismo atenção multidimensional / atenção monodimensional. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin ser cobaia permanente para as consciexes;  

o paradoxo de sair de si para comprender-se melhor na condição de autocobaia. 

Politicologia: a democracia; a exemplocracia; a parapsicocracia; a conscienciocracia;  

a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia. 

Filiologia: a experimentofilia; a sociofilia; a biofilia; a conviviofilia; a cosmoeticofilia;  

a exemplofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a escopofobia; a raciocinofobia; a xenofobia; a fraterno-

fobia; a parapsicofobia; a recexofobia. 

Sindromologia: a síndrome pós-traumática da cobaia-laboratorial; a síndrome da cele-

bridade. 

Holotecologia: a nosoteca; a ciencioteca; a experimentoteca; a autocriticoteca; a logico-

teca; a argumentoteca; a intelectoteca; a consciencioteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Gru-

pocarmologia; a Conscienciometrologia; a Interprisiologia; a Biotecnologia; a Parageneticologia; 

a Proexologia; a Parapedagogiologia; a Interassistenciologia; a Recexologia; a Cosmovisiologia; 

a Holomaturologia; o Paradireitologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-cobaia; a conscin-cobaia-mor; a conscin-cobaia política; a cons-

cin personalidade pública; a conscin-cobaia traforista; a conscin-cobaia trafarista; a consréu res-

somada; a conscin baratrosférica; a consciência racional; a consciência madura; a isca humana 

lúcida; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex. 

 

Masculinologia: o ofiexista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o amparador intrafí-

sico; o atacadista consciencial; o maxidissidente ideológico; o duplista; o duplólogo; o intermissi-

vista; o conviviólogo; o comunicólogo; o proexista; o proexólogo; o verbetólogo; o verbetógrafo; 

o neologista; o reciclante existencial; o pesquisador autocobaia; o informador evolutivo; o infor-

mador vanguardista; o pesquisado; o tocador de obras; o homem de ação. 

 

Femininologia: a ofiexista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a amparadora intrafí-

sica; a atacadista consciencial; a maxidissidente ideológica; a duplista; a duplóloga; a intermissi-

vista; a convivióloga; a comunicóloga; a proexista; a proexóloga; a verbetóloga; a verbetógrafa;  

a neologista; a reciclante existencial; a pesquisadora autocobaia; a informadora evolutiva; a in-

formadora vanguardista; a pesquisada; a tocadora de obras; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens experimentatus; o Ho-

mo sapiens autocriticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens parapaedagogus; o Ho-

mo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin-cobaia vulgar = a consciência, homem ou mulher, participante 

de reality show televisivo monitorado 24 horas ao dia; conscin-cobaia convencional = a cons-

ciência, homem ou mulher, participando na condição de cobaia em experimento científico; 

conscin-cobaia invulgar = a conscin intermissivista, autocrítica, exemplarista, levando de eito as 

tarefas da proéxis pessoal, autexpondo-se na condição de conscin-cobaia conscienciológica. 

 

Culturologia: a cultura do autexemplarismo prolífico; a substituição da cultura da su-

perestimação da patologia humana pela teática da homeostasia consciencial. 

 

Miopia consciencial. A Ciência Convencional restringe os horizontes pesquisísticos ao 

ignorar aspectos multidimensionais corroborados, em especial, através da ótica da Conscienciolo-

gia, da Cosmoeticologia, da Paradireitologia e da Parapoliticologia. 

Cognópolis. A Cognópolis, ou o Bairro do Conhecimento situado em Foz do Iguaçu, 

PR, Brasil, biotério consciencial, é local pré-concebido para a radicação vitalícia de cobaias inte-

ressadas em estarem mais lúcidas para a autopesquisa neste momento evolutivo, na condição de 

minipeças do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

 

Caracterologia. Eis, a seguir, em ordem funcional, 10 exemplos de auto e heterocobaias 

conscienciais, voluntários da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: 

01. Autores: cobaias para os leitores, amparadores e assistidos. 

02. Conscienciômetras: auto e heterocobaias nos cursos da CONSCIUS. 

03. Evolucientes: auto e heterocobaias na OIC. 

04. Acoplamentistas: cobaias interassistenciais, pluridimensionais. 

05. Docentes: cobaias para os alunos; autocobaias semperaprendentes. 

06. Alunos: autocobaias exemplaristas mensurando resultados das autaprendizagens nas 

Provas Gerais de Conscienciologia. 

07. Tenepessistas: cobaias do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

08. Tertulianos: cobaias debatedoras multidimensionais. 

09. Teletertulianos: telecobaias interativas. 

10. Verbetógrafos: cobaias auto e heteropesquisísticas participando da Enciclopédia da 

Conscienciologia. 

 

Verbetologia. Eis, na ordem alfabética, 100 exemplos de conscins-cobaias, elencados 

nos verbetes-títulos da Enciclopédia da Conscienciologia, merecendo estudo acurado das pesqui-

sadoras ou pesquisadores motivados quanto à autevolução: 

01. Abridor de caminho. 

02. Acompanhante parapsíquico. 

03. Acoplador energético. 

04. Adulto-criança. 

05. Adversário ideológico. 

06. Agente desencadeador. 

07. Agente retrocognitor. 

08. Ajudante de algoz. 

09. Animador consciencial. 

10. Antepassado de si mesmo. 

11. Ator de teatrão. 

12. Atrator ressomático. 

13. Autodecisor. 

14. Autoimperdoador. 

15. Autômato humano. 

16. Benemérito urbano. 
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17. Bibliopola. 

18. Bom-caráter. 

19. Catalisador. 

20. Coabitante. 

21. Cognopolita. 

22. Compassageiro evolutivo. 

23. Consciência cosmoética. 

24. Consciência desprogramada. 

25. Consciência gráfica. 

26. Consciência miriaédrica. 

27. Consciência podálica. 

28. Consciência poliédrica. 

29. Consciência retardatária. 

30. Consciência-títere. 

31. Conscienciólogo. 

32. Consciencioterapeuta. 

33. Consciênçula. 

34. Conscin benévola. 

35. Conscin convencional. 

36. Conscin displicente. 

37. Conscin eletronótica. 

38. Conscin-fonte. 

39. Conscin frutariana. 

40. Conscin large. 

41. Conscin mal resolvida. 

42. Conscin multívola. 

43. Conscin não intermissivista. 

44. Conscin organizadora. 

45. Conscin polissêmica. 

46. Conscin-problema. 

47. Conscin sem megafoco. 

48. Conscin tenepessável. 

49. Conscin-trafar. 

50. Conscin trancada. 

51. Conscin-trator. 

52. Conscin tricerebral. 

53. Consréu estelar. 

54. Cosmovisiólogo. 

55. Curupira. 

56. Demissionário antievolutivo. 

57. Elenco da Conscienciologia. 

58. Epicon lúcido. 

59. Eunuco intelectual. 

60. Exilado na própria pátria. 

61. Facilitador da Conscienciologia. 

62. Fronteiriço dessomático. 

63. Geronte evolutivo. 

64. Governante. 

65. Guia desorientador. 

66. Infiltrado cosmoético. 

67. Inspirador humano. 

68. Intermissivista. 

69. Intermissivista inadaptado. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6734 

70. Mediador. 

71. Mini-peça interassistencial. 

72. Mirmídone. 

73. Musa científica. 

74. Paracientista. 

75. Parceiro ideal. 

76. Personalidade antípoda. 

77. Personalidade complexa. 

78. Personalidade consecutiva. 

79. Personalidade formada. 

80. Personalidade singular. 

81. Pesquisador conscienciológico. 

82. Pesquisador independente. 

83. Pré-intermissivista. 

84. Pré-mãe. 

85. Pré-serenão. 

86. Prometedor. 

87. Publícola. 

88. Rainha. 

89. Refém da autocognição. 

90. Retomador de tarefa. 

91. Ser desperto. 

92. Sistemata. 

93. Subconsciência humana. 

94. Teleguiado autocrítico. 

95. Teletertuliano incógnito. 

96. Tipo humano. 

97. Triatleta conscienciológico. 

98. Trintão sem duplista. 

99. Verbaciologista. 

100. Voluntário da Conscienciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas 

centrais, evidenciando relação estreita com a conscin-cobaia, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Amostragem  conscienciológica:  Holopesquisologia;  Neutro. 

02. Apedeutismo:  Parapedagogiologia;  Nosográfico. 

03. Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

04. Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

05. Autexemplificação:  Cosmoeticologia;  Neutro. 

06. Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

07. Dia  da  cobaia:  Experimentologia;  Neutro. 

08. Indução  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

09. Limite  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10. Limite  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

11. Microminoria  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

12. Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro. 

13. Princípio  da  descrença:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14. Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

15. Viveiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 
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SOMOS  CONSCIÊNCIAS-COBAIAS,  O  TEMPO  TODO,  NAS  

MÚLTIPLAS  DIMENSÕES.  ATITUDE  INTELIGENTE  E  PRIO-
RITÁRIA  É  QUALIFICAR  AUTEXEMPLOS,  PROSPECTIVANDO 
AUTORREVEZAMENTOS  INTERASSISTENCIAIS  EVOLUTIVOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, está consciente para a autocondição de conscin- 

-cobaia? A conjuntura atual vivenciada por você é mais para conscin-cobaia vulgar ou conscin-  

-cobaia invulgar? 
 

 

 

Filmografia  Específica: 
 

1.  O Jardineiro Fiel. Título original: The Constant Gardener. País: EUA. Data: 2005. Duração: 129 min. 

Gênero: Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Espanhol (DVD) 
Direção: Fernando Meirelles. Elenco: Ralph Fiennes; Rachel Weisz  Daniele Harford; Danny Huston; Hubert Koundé; 

Richard McCabe; Gerard McSorley; Pete Postlethwaite; & Anneke Kim Sarnau. Produção: Simon Channing-Williams. 

Desenho de Produção: Mark Tildesley. Direção de Arte: Chris Lowe; Christian Schaefer; & Denis Schnegg. Roteiro: 
Jeffrey Caine com base na obra The Constant Gardener, de John Le Carré. Fotografia: Cesar Charlone. Música: Alberto 

Iglesias. Montagem: Claire Simpson. Cenografia: Michelle Day; & Alexis Labra. Figurino: Odile Dicks-Mireaux. Efei-

tos Especiais: Kevin Adcock; Alexis Haggar; Tyrel Mickey; Jason Leinster; Paul McGuinnes; & Cordell McQueen. 
Companhia: Focus Features; & United International Pictures (UIP). Outros dados: Oscar e Globo de Ouro de melhor 

atriz para Rachel Weisz em 2006. Sinopse: Ativista médica envolvida em trabalhos sociais em remota área no Quênia 

(África) descobre companhia farmacêutica utilizando população carente das favelas na condição de cobaias para medica-
mentos, ainda em fase de testes. Ela tenta denunciar a barbárie e acaba sendo morta. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

01. Boccia, Sandra; Eu sou Cobaia; Reportagem; Veja; Revista; Mensário; Ed. 16.523; Ano 32; N. 45; São 

Paulo, SP; 10.11. 99; páginas 124 e 125. 
02. Collucci, Cláudia; “Industria Farmacêutica tem Controle Total Sobre as Pesquisas”; Entrevista: Carl Elliot; 

Folha de S. Paulo; Jornal; Ano 90; N. 29.789; Caderno: Cotidiano; 1 foto; 5 ilus.; São Paulo, SP; 24.10.10; página C 9. 

03. Gazeta do Povo; Redação; Cobaias pedem Indenização na Noruega; Jornal; Diário; Ano 82; N. 25.888; 
Curitiba, PR; 05.09.00; primeira página. 

04. Klein, William; Professor Autopesquisador, Reeducador, Exemplarista; Artigo; Anais do I Congresso In-

ternacional da Parapedagogia, IV Jornada de Educação Conscienciológica: Construindo juntos o Planeta-Escola; Org.: 
Henri Leboeuf, & Munir Bazzi; revisores Henri Leboeuf; et al.; 204 p.; Instituto Internacional de Projeciologia e Cons-

cienciologia (IIPC); Foz do Iguaçu, PR; 7 a 10 de Junho, 2007; páginas 33 e 34. 

05. Menai, Tania; Vida de Cobaia; Reportagem; Superinteressante; Revista; Mensário; Ed. 278; Ano 24;  
N. 5; 2 ilus.; 1 modelo de contrato; 1 site; 2 refs.; São Paulo, SP; Maio, 2010; páginas 57 a 61. 

06. Meyer, Carolina; Quando o Consumidor vira Cobaia; Reportagem; Exame; Revista; Mensário; Ed. 864; 

Ano 40; N. 6; Seção: Marketing, Pesquisa; 1 enu.; 5 fotos; São Paulo, SP; 29.03.06; páginas 70 a 72. 
07. Mota, Tathiana; Laboratório Conscienciológico Pessoal; Artigo; Anais da III Jornada de Autopesquisa 

Conscienciológica: Teática dos Caminhos para a Desperticidade; Org.: Regina Camillo; & Tony Musskopf; revisores 

Jacqueline Nahas; et al.; 238 p.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 
10, 11 e 12 de Junho, 2004; páginas 155 a 161. 

08. Petry, André; O Labirinto é a Saída; Artigo; Veja; Revista; Semanário; Ed. 2.174; Ano 43; N. 29; 2 fi-

chários; 10 fotos; São Paulo, SP; 21.07.10; páginas 94 a 99. 
09. Rezende, Rodrigo; Ciência Nazista; Reportagem; Superinteressante; Revista; Mensário; Ed. 225; 1 enu.;  

2 fichários; 27 fotos; 1 mapa; 6 refs.; São Paulo, SP; Abril, 2006; capa e páginas 52 a 61. 

10. Stephes, Joe; Cobaias do Terceiro Mundo; O Globo; Jornal; Ano LXXVI; N. 24.602; 1 fichário; 2 fotos; 
Seção: O Mundo; Rio de Janeiro, RJ; 07.01. 01; página 38. 

11. Veja; Redação; A Metrópole Cobaia; Reportagem; Revista; Semanário; Ed. 1.182; Ano 24; N. 20; 8 fotos; 

6 gráfs.; 1 ilus.; São Paulo, SP; 15.05.91; páginas 64 a 66. 
12. Idem; Redação; Cobaias Humanas; Reportagem; Revista; Semanário; Ed. 1.866; Ano 37; N. 32; 1 fi-

chário; 1 foto; São Paulo, SP; 11.08.04; página 65. 

13. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Interna-

cional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 52, 88, 124, 144, 150, 162, 190, 229 e 232. 

14. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 si-
nopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional 
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do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 

2007; páginas 241 a 510, 893, 894 e 903 a 1.000. 

15. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 
filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; 

enc.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; pá-

ginas 80 a 82, 101 a 103, 504 a 798 e 1.018 a 1.022. 
16. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 71, 72, 78, 82, 139, 223, 229, 426 a 344, 394, 441 e 641. 
 

Webgrafia  Específica: 

 
1.  Beluzzo, Luiz Gonzaga; Argentina Vira a Cobaia de Laboratório do FMI; Site; 1 foto; disponível em:  

<http://www.galizacig.com/actualidade/200204/cm; argentina vira cobaia do fmi.htm>; 26.04.02; acesso em: 06.07.08. 
2.  Duncan, David Ewing; Toxic People; National Geographic; Site; 3 fotos; disponível em: <http://ngm.na-

tionalgeographic.com/2006/10/toxic-people/duncan-text>; Outubro, 2006; acesso em: 19.02.11. 

3.  Rezende, Joffre M. de; Cobaia e Cobaio (publicado originalmente no livro Linguagem Médica, 3a Ed.; AB 
Goiânia; 2004); disponível em: <http://usuarios.cultura.com.br/jmrezende/cobaia.htm>; 2004; acesso em: 06.07.08. 
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C O N S C I N - C O B A I A    D U P L I S T A  
( C O B A I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin-cobaia duplista é a díade intrafísica, formada pelo casal evolu-

tivo, homem e mulher, pesquisada, investigada, analisada, examinada e anatomizada ao participar 

conjuntamente da técnica autexpositiva máxima da Conscienciometrologia e de outros contextos 

tarísticos a 2, no voluntariado conscienciológico. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também 

do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo 

ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikos, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no 

Século XIII. O vocábulo cobaia procede do idioma Latim Científico, cobaya, “cobaia”. Apareceu 

no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Conscin-cobaia de dupla evolutiva (DE). 2.  Cobaiagem duplista.  

3.  Autexposição voluntária de duplistas. 4.  Conscin-cobaia a 2. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin-cobaia duplista, conscin-cobaia duplista 

de inversores e conscin-cobaia  duplista de reciclantes são neologismos técnicos da Cobaiologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin-cobaia. 2.  Conscin autista consciencial.  

Estrangeirismologia: a glasnost vivenciada pelos duplistas; o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à evolutividade a 2. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Duplismo: 

união evolutiva. Ortoduplismo: convivialidade multissecular. Duplismo: interação energética. 

Duplismo: interação parapsíquica. Duplismo: interação afeti va. Duplismo: autexposição 

intramuros. Conscin-cobaia duplista: heterodesnudamento. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da parceria evolutiva; o holopensene da autexposi-

ção exemplarista dos parceiros afetivos; os ortopensenes; a ortopensenidade; os proexopensenes;  

a proexopensenidade; o holopensene da satisfação benévola a 2. 

 

Fatologia:  a evolução planejada a 2; a vivência diária da técnica da conscin-cobaia du-

plista; o curso Acoplamentarium temático sobre dupla evolutiva; o abertismo do Programa Auto-

conscienciométrico da Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONS-

CIUS); o preenchimento do gráfico 360º; o livro Manual da Dupla Evolutiva; a similaridade do 

megafoco proéxico da díade; a exposição conjunta da dupla nas atividades comunicativas tarísti-

cas; a autexposição do casal evolutivo no trabalho de liderança à frente de Instituição Conscien-

ciocêntrica (IC); a potencialização da interassistência da dupla de epicons; o autorado na condi-

ção de aquisição intelectual da dupla; a inclusão do(a) duplista no Livro dos Credores pessoal;  

a potencialização da interassistencialidade duplista. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica utilizada na escolha da dupla evolutiva; a retrofôrma holopensênica favorá-

vel do casal; as retrocognições conjuntas dos duplistas; a díade de duplistas com trajes e retrovi-

vência similar, do mesmo período histórico, na Noite de Gala Mnemônica; a transformação do 

relacionamento multiexistencial exitoso em amizade raríssima. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das realizações interassistenciais duplistas; o sinergis-

mo proéxico da díade evolutiva. 

Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da afinidade inter-

consciencial; o princípio da cobaiagem consciencial recíproca. 

Codigologia: o código duplista de Cosmoética (CDC); o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) de cada integrante do casal evolutivo. 

Teoriologia: a teoria do duplismo evolutivo; a teoria da proéxis a 2; a teoria da insepa-

rabilidade grupocármica. 

Tecnologia: a necessária técnica da alcova blindada; a técnica da desdramatização 

aplicada à autexposição da dupla; a técnica da conscin-trafor realizada a 2. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico sinérgico dos duplistas; a  autexpo-

sição dos duplitas na condição de voluntários de projeto tarístico suprainstitucional. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório cons-

cienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassis-

tenciologia. 

Efeitologia: o efeito exemplarista da dupla exitosa na autexposição assistencial; o efeito 

cascata do abertismo duplista. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da vivência do duplismo evolutivo. 

Ciclologia: o ciclo das ressomas conjuntas sucessivas dos duplistas exitosos. 

Enumerologia: a confluência exemplarista a 2; a confluência tarística a 2; a confluência 

interassistencial a 2; a confluência autoral a 2: a confluência maxiproexista a 2; a confluência 

cosmoética a 2; a confluência evolutiva a 2. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio (dupla) assistente-assisti-

do; o binômio afetividade-sexualidade; o binômio gesto-olhar no contexto da dupla; o binômio 

artigo-verbete. 

Interaciologia: a interação das autopesquisas retrocognitivas dos duplistas; a interação 

dos opostos. 

Crescendologia: o crescendo casal incompleto–casal completo; o crescendo conscin- 

-cobaia individual–conscin-cobaia duplista; o crescendo pré-duplismo–duplismo efetivo.  

Trinomiologia: o trinômio crise-crescimento-recin; o trinômio eu-vocês-nós. 

Polinomiologia: o polinômio carta-artigo-verbete-livro em coautoria dos duplistas. 

Antagonismologia: o antagonismo isolamento patológico a 2 / abertismo consciencial  

a 2; o antagonismo idealização do relacionamento / visão realista do relacionamento; o antago-

nismo casal incompleto / dupla evolutiva. 

Paradoxologia: o paradoxo de a dupla evolutiva multixistencial ressomar na condição 

de amigos raríssimos; o paradoxo amizade-debate. 

Politicologia: a necessária democracia intramuros. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na convivialidade harmônica. 

Filiologia: a recinofilia; a duplofilia; a neofilia; a autocriticofilia. 

Fobiologia: a superação da criticofobia necessária à autexposição dos duplistas. 

Sindromologia: a profilaxia da síndrome da ectopia afetica (SEA). 

Maniologia: a superação da mania do bifrontismo. 

Mitologia: o fim do mito das almas gêmeas; a superação do mito do amor romântico. 

Holotecologia: a duploteca; a convivioteca; a proexoteca; a consciencioteca; a traforote-

ca; a evolucioteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Cobaiologia; a Conscienciometrologia; a Duplologia; a Duplo-

carmologia; a Maxiproexologia; a Conviviologia; a Taristicologia; a Exemplarismologia; a Para-

tecnologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-cobaia duplista; o casal de docentes conscienciológicos; a dupla 

de editores de livros; a dupla de epicons; a dupla de enciclopedistas. 

 

Masculinologia: o duplista; o secretário-geral; 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 conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; 

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a duplista; a primeira-dama; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopo-

lita; a compasasgeira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a pro-

exista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens duplologus; o Homo sapiens 

evolutiens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens cos-

moethicus; o Homo sapiens liberator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin-cobaia duplista de inversores = o casal de inversores existenciais 

participando da técnica da cobaiagem voluntária ao publicar livro conscienciológico em coauto-

ria; conscin-cobaia duplista de reciclantes = o casal de reciclantes participando da técnica da co-

baiagem voluntária ao publicar livro conscienciológico em coautoria. 

 

Culturologia: a cultura da Duplologia Cosmoética; a cultura da autoconscienciometria; 

a cultura da aceleração evolutiva. 

 

Profilaxiologia. Segundo a Duplologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 aspec-

tos e orientações profiláticas, passíveis de serem observadas pelos duplistas perante a realização 

conjunta da técnica da conscin-cobaia voluntária do Conscienciograma: 

1.  Abertismo interpares. A abertura dos componentes do casal às neoideias e neoposi-

cionamentos do(a) parceiro(a) a partir do autoinvestimento da pesquisa autoconscienciométrica. 

2.  Desassedialidade lúcida. A evitação da ingenuidade quanto às evocações e movi-

mentação extrafísica desencadeada pela autexposição máxima da dupla e o propósito recinológico 

conjunto, promovendo a auto e heterodesassedialidade possível, diuturna. 

3.  Destemor cosmoético. A vivência de neomomento da dupla sem medo de perdas ou 

da saída da zona de conforto do relacionamento avançando com coragem frente aos neodesafios. 

4.  Mudança de bloco. A realização da mudança de bloco pensênico, promovendo a Hi-

giene Consciencial da dupla, após a autexposição na técnica da conscin-cobaia. 

5.  Respeito à introspecção. O respeito ao recolhimento íntimo e o solilóquio do(a) par-

ceiro(a) após ter sido a conscin-cobaia do dia, evitando perguntas mas colocando-se disponível ao 

duplista, caso queira conversar sobre o experimento. 
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6.  Sobrepairamento analítico. O sobrepairamento do conteúdo trazido na cobaiagem 

do(a) parceiro(a), sem remoer ou batopensenizar os conteúdos trazidos durante o processo, nota-

damente envolvendo questões afetivas e relacionamentos anteriores à constituição da dupla atual. 

7. Timing recinológico. A compreensão e o acolhimento ao parceiro(a) quanto ao tempo 

necessário na realização das reciclagens e mudanças pessoais decorrentes da técnica.  

  

Impactoterapia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 5 possíveis aspectos homeostá-

ticos resultantes da vivência compartilhada da cobaiagem duplista lúcida: 

1.  Aprofundamento do vínculo. As interações e vínculos afetivo-sexuais do casal são 

fortalecidos pela qualificação do auto e heteroconhecimento. 

2.  Glasnot duplista. O nível de autexposição crescente dos parceiros favorece o incre-

mento da autenticidade e transparência no relacionamento da dupla. 

3.  Reciclagens compartilhadas. O aprofundamento da autopesquisa consciencio-

métrica e a explicitação dos traços de ambos, favorecem as decisões e posturas pró-recin, compar-

tilhadas e estimuladas mutuamente.  

4.  Retrocognição conjunta. A possibilidade de retrocognições conjuntas é incremen-

tada. 

5.  Senso proéxico. Os aspectos conjuntos da autoproéxis podem ficar evidentes, indi-

cando tarefas interassistenciais em parceria, notadamente o papel da dupla na maxiproéxis grupal.  

 

Duplologia. Segundo a Duplocarmologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 6 desafios 

conquistados pelos parceiros da dupla evolutiva em análise, facilitadores do entrosamento e oti-

mizadores da interassistência, potencializada pelo duplismo exitoso: 

1.  Fórmula DD: a promoção do diálogo e desinibição entre os duplistas. 

2.  Investimento na auterudição: a destinação do maior cômodo da residência para  

a biblioteca da dupla e os escritórios pessoais, base de produção das gescons tarísticas, assim 

como a aquisição de livros úteis. 

3.  Pé-de-meia: as reservas financeiras básicas para a manutenção digna da dupla e de 

possíveis dependentes. 

4.  Residência proexogênica: a construção da residência maceteada, dentro da Cognó-

polis Foz, para a radicação vitalícia da dupla. 

5.  Tenepessismo: a priorização dos espaços físicos para as tenepes da dupla. 

6.  Voluntariado full time: a opção pela desambição carreirística e a priorização da de-

dicação exclusiva ao voluntariado na Conscienciologia. 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin-cobaia duplista, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Afetividade  duradoura:  Duplologia;  Neutro. 

02.  Almas  gêmeas:  Holomaturologia;  Nosográfico. 

03.  Amor  doador:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

04.  Apoiante:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Compromisso  duplocármico:  Duplocarmologia;  Homeostático. 

07.  Conscin-cobaia:  Experimentologia;  Neutro. 

08.  Díptico  evolutivo:  Duplologia;  Neutro. 

09.  Duplismo  libertário:  Duplologia;  Homeostático. 

10.  Duplocarma:  Duplocarmologia;  Homeostático. 

11.  Mito  do  amor  romântico:  Psicossomatologia;  Neutro. 

12.  Oaristo:  Coloquiologia;  Neutro. 

13.  Parceiro  ideal:  Duplologia;  Homeostático. 
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14.  Pentatlo  duplista:  Duplologia;  Homeostático. 

15.  Plenitude  convivencial:  Conviviologia;  Neutro. 

  

O  CASAL  EVOLUTIVO  POTENCIALIZA  O  EXEMPLARISMO 
COSMOÉTICO  AO  DISPONIBILIZAR  O  PRÓPRIO  LABORA- 
TÓRIO  CONSCIENCIOLÓGICO  A  2,  POR  MEIO  DA  AUTEX- 
POSIÇÃO  NA  TÉCNICA  DA  CONSCIN-COBAIA  DUPLISTA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a possibilidade do compartilhamento 

da vivência a 2, de maneira esclarecedora e tarística? Já participou da cobaiagem individual do 

Conscienciograma? E em dupla? 

 

E. M. M. 
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C O N S C I N    C O N T R O L A D O R A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin controladora é a personalidade imatura, homem ou mulher, com 

predisposição para dominar, manipular, abusar, oprimir, obrigar e intimidar as consciências, de 

maneira sutil ou explícita, conscientemente ou não, através de imposições egoicas, geralmente 

com a intenção de compensar as próprias carências intraconscienciais generalizadas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. A palavra controle origina do idioma Francês, contrôle, “lista; rol; registro em duplica-

ta; verificar; controlar”. Apareceu em 1922. 

Sinonimologia: 1.  Conscin dominadora. 2.  Conscin autoritária. 3.  Conscin mandona.  

4.  Conscin centralizadora. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin controladora, conscin controladora in-

consciente e conscin controladora consciente são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin democrática. 2.  Conscin desopressora. 3.  Conscin despren-

dida. 4.  Conscin flexível. 5.  Amparador interconsciencial. 

Estrangeirismologia: o lema never yield. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Todo con-

trolador intimida. Todo déspota sofre. Heterocontrole: anticosmoética vivenciada. Recusemos as 

imaturidades. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal autoritário; o holopense pessoal opressor; o holo-

pensene pessoal intimidador; o holopensene pessoal manipulador; o holopensene pessoal propici-

ando as vampirizações energéticas; o holopensene pessoal da convivência anticosmoética; a auto-

pensenidade conflitiva; a autodesorganização pensênica; a afinização pensênica com companhias 

patológicas; os patopensenes; a patopensenidade; os xenopenses; a xenopensenidade; os arrogo-

pensenes; a arrogopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o exercício da autopen-

senidade democrática; o holopensene homeostático; o holopensene assistencial. 

 

Fatologia: a inflexibilidade; as sutilezas do temperamento autoritário; o desrespeito 

à decisão alheia; o abuso de poder; a argumentação impositiva; a manipulação sutil capaz de alte-

rar negativamente a intencionalidade alheia; os surtos de imaturidade; a reação explosiva diante 

da heterocrítica; a justificativa racional autocorrupta; a compulsão pelo controle; o medo de per-

der o controle; a instabilidade emocional; a falta do autocontrole gerando a necessidade do hete-

rocontrole; os ganhos secundários; as intenções egoicas prejudicando os relacionamentos; a baixa 

autestima; a carência emocional; a fragilidade intraconsciencial; a busca incessante da heteradmi-

ração para suprir a falta de amor próprio; a insegurança pessoal causadora dos medos; a dificulda-

de para lidar com imprevistos; a escolha da profissão reforçando o temperamento controlador; os 

ambientes organizacionais servindo de palco para os líderes autoritários; a dificuldade em aceitar 

regras e hierarquia; a inaptidão para trabalhar em equipe; as centralizações; a dificuldade para de-
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legar; a liderança motivada pelo medo; a busca por resultados garantidos; a agenda rígida e lota-

da; a irredutibilidade burra; a incoerência evolutiva; a melin; a dificuldade de percepção no auto-

diagnóstico; o incômodo diante de personalidades e ambientes controladores; a autorreflexão sin-

cera sobre a manifestação patológica do controle; a heterocrítica sendo elemento de autopesquisa; 

a intenção servindo como bússola consciencial. 

 

Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; as vivências multimi-

lenares definindo a complexidade da consciência controladora; os argumentos de poder parapsí-

quico; a dificuldade da passividade parapsíquica; a atuação dificultosa do amparador na tenepes; 

o desgaste energético advindo da crença em ser capaz de resolver os problemas do mundo; a ban-

deja cheia para a conexão com os assediadores extrafísicos; as evocações doentias inconscientes; 

a inspiração baratrosférica; a dominação entre os assediadores e assediados; a falta de autoridade 

moral perante as consciexes; o estigma holobiográfico da conscin controladora; o grupocarma au-

toritário enquanto possível indicador da holobiografia pessoal; a autoidentificação nas retrocogni-

ções do temperamento controlador; a melex; a inteligência evolutiva (IE); a autopesquisa multidi-

mensional; o autodesbloqueio energético; o desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido; a re-

cuperação de cons; a prática da tenepes promotora da reciclagem do temperamento; a autoqualifi-

cação da assistência extrafísica; a flexibilidade intraconsciencial permitindo o contato junto aos 

amparadores extrafísicos; a autodisponibilidade para a assistência multidimensional e universa-

lista. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo controle patológico–bloqueio evolutivo; o sinergismo in-

veja-competividade-dominação; o sinergismo epicentrismo consciencial–autoridade cosmoética– 

–força presencial. 

Principiologia: o princípio de quem pode mais pode menos; a negação do princípio da 

hierarquia; o princípio “contra fatos não há argumentos”; o princípio da grupalidade; o princí-

pio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); o desrespeito ao códi-

go duplista de Cosmoética (CDC); a violação do código grupal de Cosmoética (CGC); a imaturi-

dade perante os códigos de convivência social; a reciclagem do código de valores pessoais. 

Teoriologia: a ignorância quanto à teoria da convivência cosmoética; a teoria das inter-

prisões grupocármicas. 

Tecnologia: a técnica da qualificação da intenção; a técnica da autopercepção; a técni-

ca de aproveitamento da heterocrítica; a técnica da teática conscienciológica. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto agente promotor das reci-

clagens intraconscienciais; a aceitação e a compreensão das hierarquias conscienciais na práti-

ca do voluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da recéxis; o la-

boratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológi-

co da Seriexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conscien-

cioterapia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: o efeito destruidor das palavras ríspidas nas relações humanas; o efeito da 

heterorrepressão gerando medo e consequente estagnação consciencial; os efeitos colaterais da 

impulsividade; a interprisão grupocármica como efeito do sinergismo patológico heterocontrole– 

–desrespeito consciencial; o efeito do EV no desassédio das companhias dominadoras; o efeito 

promissor das reciclagens intraconscienciais. 

Neossinapsologia: a rigidez pensênica dificultando as neossinapses; a reciclagem das 

retrossinapses monárquicas; a criação de neossinapses nos atendimentos consciencioterápicos. 
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Ciclologia: o ciclo da interprisão grupocármica; o ciclo retroalimentador patopenseni-

zação–holopensene baratrosférico–companhias assediadoras; o ciclo autocriticidade–desdrama-

tização–coragem evolutiva. 

Enumerologia: a ausência de autocrítica; a ausência de autocontrole; a ausência de au-

tenticidade; a ausência de heterorrespeito; a ausência de interassistencialidade; a ausência de 

Cosmoética; a ausência de autopacificação. 

Binomiologia: o binômio carisma–dominação sutil desqualificando a força presencial;  

o binômio expectativa-frustração; o binômio egão-orgulho; o binômio melin-melex; o binômio 

antidiscernimento-antievolução; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio feed-

back-reciclagem. 

Interaciologia: a interação controlador-controlado; a interação autassédio-heteras-

sédio. 

Crescendologia: o crescendo responsabilidade cosmoética–representatividade multidi-

mensional. 

Trinomiologia: o trinômio vaidade-arrogância-prepotência; o trinômio sexo-dinheiro- 

-poder; o trinômio poder-posição-prestígio. 

Polinomiologia: o polinômio imprevisibilidade-imponderabilidade-falibilidade-insegu-

rança; o polinômio autacriticidade-autocorrupção-autassedialidade-antievolução; o polinômio 

autoinvestigação-autodignóstico-autenfrentamento-autossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo controle desrespeitoso / confiança; o antagonismo 

muita teoria / pouca reciclagem; o antagonismo paradigma dogmático / paradigma consciencial; 

o antagonismo olhar arrogante / olhar fraterno. 

Paradoxologia: o paradoxo de a falta de autocontrole poder promover a necessidade de 

controlar o outro; o paradoxo de o controle patológico estar embasado no medo; o paradoxo de  

o menos poder ser mais. 

Politicologia: a monarquia; a tiranocracia; o autoritarismo; a escravocracia; a aristocra-

cia; a autocracia; a ditadura; a antidemocracia; a asnocracia. 

Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da ação e reação; a lei da 

Cosmoética. 

Filiologia: a egofilia; a anticosmoeticofilia; a acriticofilia; a mimeticofilia; a retrofilia. 

Fobiologia: a fobia à rejeição; a autocriticofobia; a heterocriticofobia; a autopesquisofo-

bia; a recexofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dominação; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome 

da insegurança; a síndrome da inferioridade; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome 

da expectativa frustrada; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do justiceiro. 

Maniologia: a mania de querer sempre ter razão; a mania de criticar; a egomania; a beli-

comania; a megalomania. 

Mitologia: o mito da superioridade racial; o mito da perfeição. 

Holotecologia: a nosoteca; a patopensenoteca; a conflitoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Heterassediologia; a Conviviologia; a Grupo-

carmologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Conscienciotera-

pia; a Pensenologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin controladora; a conscin autoritária; a conscin rígida; a conscin 

opressora; a conscin egoica; a conscin baratrosférica; a consréu; a consbel; a consciênçula; a isca 

humana inconsciente; a personalidade controlável; a dupla controlador-controlado; a conscin mãe 

canguru. 

 

Masculinologia: o pai controlador; o mandão; o militar autoritário; o sedutor holocha-

cral; o religioso manipulador; o repressor; o rei; o autocrata; o déspota; o chantagista; o autocor-

rupto; o antiassistencial; o assediador interconsciencial; o duplista; o voluntário; o intermissivista. 
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Femininologia: a mãe controladora; a mandona; a militar autoritária; a sedutora holo-

chacral; a religiosa manipuladora; a repressora; a rainha; a autocrata; a déspota; a chantagista;  

a autocorrupta; a antiassistencial; a assediadora interconsciencial; a duplista; a voluntária; a inter-

missivista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autocraticus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo 

sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens monarchicus; o Homo sapiens manipulator; o Homo 

sapiens persecutorius; o Homo sapiens egocentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin controladora inconsciente = a consréu dominadora anticosmoéti-

ca subjugando consciências, sem noção da multidimensionalidade e do ciclo patológico da inter-

prisão grupocármica; conscin controladora consciente = o(a) intermissivista autoritário(a) de-

monstrando total incoerência diante da responsabilidade multidimensional assumida. 

 

Culturologia: a cultura do manda quem pode, obedece quem tem juízo. 

 

Caracterologia. Nas pesquisas da Conscienciometria, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 10 posturas patológicas características da conscin controladora: 

01.  Agressiva: o descontrole emocional; a incapacidade de argumentar com racionalida-

de; o surto quando confrontado na opinião pessoal; as agressões verbais e físicas; o pavio curto; 

as palavras rudes; a interlocução hostil; a violência; o ódio; a raiva; o mau humor; a irritabilidade; 

a liderança agressiva. 

02.  Arrogante: a prepotência; o olhar monárquico; o nariz empinado; a soberba mani-

festa e percebida pelos outros; o sentimento de superioridade mascarando o complexo de inferio-

ridade; o menosprezo à inteligência alheia; o descaso aos interesses de terceiros; a certeza de sem-

pre ter razão; o ato de não dar o braço a torcer jamais; a condição de querer ser atendido exata-

mente no momento desejado; a dificuldade em pedir ajuda. 

03.  Competitiva: a mania de querer ser sempre melhor; a síndrome do primeiro lugar;  

o ato de não saber perder; a frustração excessiva nas derrotas; a incerteza íntima do próprio poten-

cial; a inveja; a busca desenfreada pelo reconhecimento pessoal; a conquista dos elogios a qual-

quer preço; a competição promovendo relacionamentos doentios; a possessividade; a competição 

sutil; o elogio disfarçando o temperamento competitivo; as inimizades; a fofoca; o belicismo. 

04.  Defensiva: a reatividade; a rebeldia; o desprezo; a defesa através do ataque; a refra-

tariedade velada; a demarcação de territórios; os mecanismos de defesa do ego (MDEs) protegen-

do a autoimagem; a postura defensiva gerando ansiedade. 

05.  Hipercrítica: as críticas destrutivas; a sinceridade maldosa; a humilhação em públi-

co; o hábito de enxergar o pior das coisas e das pessoas; a falta de autocrítica gerando a criticida-

de excessiva; o controle por meio da crítica; os apelidos pejorativos; a piada de mau gosto; a pen-

senização hipercrítica e anticosmoética; a reclamação sem discernimento. 

06.  Intimidadora: a repressão; as ideias impositivas; a argumentação intimidadora;  

o abuso da posição hierárquica; a opressão; o assédio moral; o silêncio ameaçador; a ironia; o sar-

casmo; a subjugação; a acusação sutil; a presença intimidante; a chantagem explícita; o ato de in-

culcar inferioridade e dependência; a humilhação; o bullying; o chicote invisível. 

07.  Intolerante: o surto diante da incompetência alheia; a incapacidade de ouvir a justi-

ficativa do outro; a dificuldade de compreender os limites conscienciais; a intolerância quanto ao 

ritmo de trabalho de cada pessoa; a intervenção súbita na fala alheia; o humor instável; a intole-

rância à frustração; a autointolerância. 

08.  Manipuladora: a dissimulação; a intenção anticosmoética; o bifrontismo; a comu-

nicação manipuladora; a sedução holochacral; a inautenticidade; a birra; a autovitimização;  

a chantagem emocional; a doença vitimizadora para conseguir afeto e atenção; a tortura emocio-

nal; o controle materno patológico; a imposição do sentimento de culpa; a alteração dos fatos para 
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obter aliados; a utilização do trafor para dominar; a distorção da realidade para manter a autoima-

gem; a dominação pelo trafor ou trafar da vítima; as falsas cordialidades; as promessas vazias;  

o calculismo anticosmoético; o suborno. 

09.  Melindrosa: a dramatização dos fatos; o carregar nas tintas; o infantilismo; o hábi-

to de virar a cara; o isolamento; o desprezo; o ressentimento; a mágoa; a raiva; a valorização ex-

cessiva das dificuldades pessoais; a monopolização afetiva; a baixa autestima; a fragilidade emo-

cional; a depressão; o locus de controle externo. 

10.  Rígida: a inflexibilidade; a teimosia; o posicionamento irredutível; o extremismo;  

o radicalismo; as regras rígidas; o medo de errar; o foco excessivo nos resultados; a pseudossegu-

rança; o monoideísmo gerando as intoxicações pensênicas; a inflexibilidade mental e cognitiva;  

a dificuldade na mudança do bloco pensênico. 

 

Trafores. A conscin controladora pode manifestar vários traços positivos importantes 

para o cumprimento da proéxis. Porém esses trafores, se associados a alguns trafares, podem ge-

rar megatrafares compostos anulando a ação cosmoética. 

Tabelologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 possíveis trafores da conscin 

controladora combinados com trafares característicos do controle patológico resultando em mega-

trafar composto: 

 

Tabela  –  Minitrafor  Simples  –  Minitrafar  Simples  –  Megatrafar  Composto 

 

N
os

 Minitrafor  Simples Minitrafar  Simples Megatrafar  composto 

01. Afetividade materna Carência afetiva 
Heterodependência e heterossub-

missão 

02. Autossuficiência Fuga afetiva Superficialidade consciencial 

03. Comunicabilidade Carência sexual 
Sedução holochacral 

anticosmoética 

04. Detalhismo Rigidez Perfeccionismo 

05. Determinação Fechadismo Estagnação evolutiva 

06. Disciplina Heterocontrole Heterossubjugação 

07. Liderança Autoritarismo Tirania 

08. Objetividade Agressividade Prepotência 

09. Persistência Inflexibilidade Teimosia 

10. Proatividade Intolerância Antifraternismo 

 

Autodiagnóstico. As sutilezas aliadas à complexidade multimilenar de cada consciência 

podem gerar dificuldades na compreensão realística do temperamento e, se analisados superficial-

mente, aumentam as chances de equívoco na autopesquisa. O autodiagnóstico exige autocriticida-

de profunda. 

 

Paraterapeuticologia. A coragem evolutiva em admitir a patologia do heterocontrole na 

própria manifestação é o primeiro passo para a reciclagem do temperamento. A autorreflexão sin-

cera na checagem da intenção nas interações e a desdramatização das heterocríticas são condições 

essenciais para a autossuperação do traço controlador. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a conscin controladora, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antirritabilidade:  Equilibriologia;  Homeostático. 

02.  Arrogância:  Parassociologia;  Nosográfico. 

03.  Autocontrole:  Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autossuperação  da  competitividade:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  manipuladora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

08.  Fonte  de  controle:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Hipercriticidade  acrítica:  Criticologia;  Nosográfico. 

10.  Monarquia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Orgulho:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

13.  Sede  de  poder:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

14.  Taxa  afetiva:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

15.  Tirania:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

CONTROLAR  A  VONTADE  DAS  PESSOAS  É  ESCRAVAGIS-
MO  CONSCIENCIAL.  O  RESPEITO  INTERCONSCIENCIAL  

DEVE  SER  A  DECISÃO  PRIORITÁRIA  E  COSMOÉTICA   
DA  CONSCIN  LÚCIDA  PARA  A  CONVIVIALIDADE  SADIA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite possuir, em algum nível, manifestações 

do controle patológico na convivialidade? Em algum momento da vida, atuou ao modo de  escra-

vagista de consciências, mesmo sutilmente? 
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C O N S C I N    C O N V E N C I O N A L  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin convencional é a pessoa, homem ou mulher, assentando toda  

a vida individual nas manifestações triviais exigidas pelos convencionalismos humanos da Socin, 

ainda patológica, sem priorizar o próprio processo consciencial evolutivo. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. A palavra convencional procede também do idioma Latim, conventionalis, “resultado 

de ajuste ou convenção entre as partes”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Conscin convencionalista. 2.  Conscin comum. 3.  Conscin acadê-

mica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo convenção: 

convencionabilidade; convencionada; convencionado; convencionador; convencionadora; con-

vencional; convencionalidade; convencionalismo; convencionalista; convencionalística; conven-

cionalístico; convencionalização; convencionalizada; convencionalizado; convencionalizador; 

convencionalizadora; convencionalizante; convencionalizar; convencionalizável; convencionan-

te; convencionar; convencionável. 

Neologia. As duas expressões compostas conscin convencional antecipada e conscin 

convencional posterior são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin lúcida. 2.  Conscin intermissivista. 

Estrangeirismologia: o status quo regressivo; o establishment; a conscin vanilla;  

o bourgeois taste; as beaux-arts. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da convivialidade humana. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal intrafísico; os reciclopensenes; a reciclopensenida-

de; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neo-

pensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paradidactopensenes; a pa-

radidactopensenidade. 

 

Fatologia: a convivialidade cosmoética; as autopriorizações evolutivas; a mundividência 

autolimitada pelas conveniências socioculturais; os esquemas tradicionais familiares, profissio-

nais, sociais ou grupais; os dogmas religiosos, científicos ou culturais; o empenho em agradar aos 

outros, seja à Socin ou ao grupúsculo afim; os padrões ditados pela indústria midiática; os modis-

mos; os estereótipos; a imitação da realidade falseada na ficção, seja a tradicional ou a marginal;  

a idealização de personalidades célebres tornadas padrão de referência; o distanciamento da pró-

pria realidade consciencial; a ignorância quanto a si mesmo; a crosta de falsidade e superficialida-

de na vida de aparências; a carreira acadêmica como preparatória para a consecução da auto-

proéxis. 

 

Parafatologia: o desconhecimento do papel da autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patopensênico irracionalidade-irreflexão. 

Principiologia: o princípio da singularidade consciencial; o princípio autocorruptor do 

“todo mundo faz”. 

Codigologia: a fidelidade acrítica aos códigos grupais, sociais ou institucionais. 

Teoriologia: a teoria da evolução por meio dos autesforços. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas. 

Ciclologia: o ciclo vicioso. 

Enumerologia: o primado da paixão sobre a razão; o primado da teimosia sobre a expe-

rimentação; o primado do apriorismo sobre a curiosidade; o primado da covardia sobre o auten-

frentamento; o primado do orgulho sobre a autenticidade; o primado da automimese sobre a re-

cin; o primado do conforto sobre a autevolução. 

Binomiologia: o binômio egão-orgulho; o binômio autocrítica falha–heterocrítica 

mordaz. 

Interaciologia: a interação conservadorismo-rigidez; a interação autocorrupção-auto-

ficção; a interação personalidade convencional–ambiente convencional. 

Crescendologia: o crescendo melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio lavagem subcerebral–lava-

gem cerebral–lavagem paracerebral. 

Antagonismologia: o antagonismo criatividade / trivialidade; o antagonismo abertismo 

consciencial / fechadismo consciencial; o antagonismo conscin projetiva / conscin trancada;  

o antagonismo motivação parapsíquica / desmotivação parapsíquica; o antagonismo autocons-

cientização multidimensional / autotrancamento consciencial; o antagonismo semiconsciex 

/ conscin trancada; o antagonismo estado da consciência contínua / superfixação intrafísica; 

o antagonismo conscin trancada / conscin encapsulada sadiamente. 

Paradoxologia: o paradoxo do cientista supersticioso. 

Politicologia: o politicamente correto. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a vida convencional regrada pela síndrome da mediocrização cons-

ciencial. 

Holotecologia: a evolucioteca; a egoteca; a sociologicoteca; a apriorismoteca; a dogma-

ticoteca; a conscienciometroteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Autevoluciologia; a Autodis-

cernimentologia; a Cosmoeticologia; a Autoproexologia; a Autopriorologia; a Autoparapercep-

ciologia; a Conscienciometrologia; a Personologia; a Temperamentologia; a Parassemiologia;  

a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Sociometria. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin convencional; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin 

baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca huma-

na lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conventionalis; o Homo sapiens minor; o Homo sapiens 

acriticus; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens stigma-

ticus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens frivolus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin convencional antecipada = a conscin jovem sob a influência dos 

trivialismos dos convencionalismos da família nuclear; conscin convencional posterior = a pessoa 

madura submissa aos convencionalismos da Socin ainda patológica. 

 

Culturologia: a cultura da Conviviologia; os idiotismos culturais; a cultura convencio-

nal perpetuando os tradicionalismos irracionais. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 4 per-

fis de conscins merecedoras de cotejos específicos: 

1.  Conscin acadêmica convencional: a douta ignorância; o pensamento autodelimitado 

pelas regras acadêmicas; a criticidade seletiva; a heteropesquisa sem autopesquisa; a vaidade inte-

lectual; a autossubjugação ao trinômio poder-prestígio-posição; o paradoxo do dogma científico 

convencional negando as evidências da multiexistencialidade; o paradoxo da racionalidade cien-

tífica convivendo com as crenças infantis no cientista beato. 

2.  Conscin convencional (propriamente dita): a hiperadaptação ao status quo; o pensa-

mento formatado; o acriticismo; a autossubmissão ao senso comum; o conformismo interiorota;  

a defesa do trinômio tradição-família-propriedade; o paradoxo da conscin livre abdicar do direi-

to ao livre pensar. 

3.  Conscin transgressora convencional: a marginalidade; o underground; o rechaço 

desarrazoado ao status quo; o hipercriticismo; a excentricidade vã; a necessidade antifraterna de 

escandalizar; a alienação social ao binômio tribos-guetos; o paradoxo aparência moderníssima– 

–essência conservadoríssima. 

4.  Conscin transgressora (propriamente dita): a teática tarística; a autorreeducação 

pensênica; a Descrenciologia; a autopesquisa embasando as heteropesquisas; a interassistenciali-

dade cosmoética vivida; o binômio contrafluxo social–fluxo cósmico; o paradoxo da revolução 

silenciosa, pacífica, gradual e eletiva objetivando o fortalecimento do poder consciencial de to-

dos. A verdadeira transgressão é intraconsciencial, quando a consciência exercita o direito ao li-

vre pensar, sem intrusões e repressões, aprimorando-se para discernir com integridade racional  

e cosmoética sobre as realidades circundantes. 

 

Tabelologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela com 12 confrontos entre  

a conscin convencional e a conscin intermissivista: 
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Tabela  –  Confronto  Conscin  Convencional  /  Conscin  Intermissivista 

 

N
os

 Conscin  Convencional Conscin  Intermissivista 

01. Autoconsciencialidade somática Autoconsciencialidade holossomática 

02. Autorado convencional Autorado gratuito ou irremunerado 

03. Casamento padrão, convencional Dupla evolutiva 

04. Cientificidade periconsciencial Cientificidade cosmovisiológica 

05. Educação formal convencional Autodidatismo permanente 

06. Instituição convencional Instituição conscienciocêntrica 

07. Linguagem convencional Conscienciês (Pesquisologia) 

08. Medicina e Psicologia Consciencioterapia 

09. Moral humana convencional Moral cósmica (Cosmoética) 

10. Paradigma convencional Paradigma consciencial 

11. Tecnologia convencional Paratecnologia interassistencial 

12. Valores convencionais Valores conscienciais 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin convencional, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Consciência  desprogramada:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Consciência  literal:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

03.  Consciência  podálica:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

04.  Consciência  retardatária:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Consciência-títere:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin  mal  resolvida:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Conscin  não  intermissivista:  Interassistenciologia;  Neutro. 

11.  Conscin-problema:  Conviviologia;  Nosográfico. 

12.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

13.  Conscin-trafar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

14.  Conscin  trancada:  Materiologia;  Nosográfico. 

15.  Cotejo  conscin-conscienciólogo:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

 

O  COTEJO  MAGNO  ENTRE  A  CONSCIN  CONVENCIONAL 
E  A  CONSCIN  CONSCIENCIOLÓGICA  FAZ  A  AVALIAÇÃO  

DOS  AUTESFORÇOS  EVOLUTIVOS  DA  CONSCIN  LÚCIDA,  
COSMOÉTICA  E  INTERMISSIVISTA  MUITO  MAIS  REALISTA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se predispôs a avaliar e cotejar os próprios es-

forços evolutivos? Você vive satisfeito com os resultados da avaliação? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6754 

C O N S C I N    C O R A J O S A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin corajosa é a pessoa, homem ou mulher, destemida, confiante, 

determinada, intrépida e audaz, capaz de enfrentar as adversidades da vida intrafísica, sem hesita-

ções, pela vontade autossustentada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra deriva 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmen-

te no Século XIII. A palavra coragem vem do idioma Francês, courage, por coeur, “coração; dis-

posição nobre do coração; qualidade espiritual de bravura”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Conscin desassombrada. 2.  Conscin valente. 3.  Conscin ousada.  

4.  Conscin tenaz. 5.  Conscin impávida. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo coragem: 

autocoragem; coragenta; coragento; corajosa; corajoso; corajuda; corajudo; descoragem; des-

corajada; descorajado; descorajamento; descorajar; desencorajada; desencorajado; desencora-

jador; desencorajante; desencorajar; encorajada; encorajado; encorajador; encorajadora; en-

corajamento; encorajante; encorajar. 

Neologia. As duas expressões compostas conscin corajosa imatura e conscin corajosa 

madura são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin pusilânime. 2.  Conscin medrosa 3.  Conscin insegura.  

4.  Conscin hesitante. 5.  Conscin riscomaníaca. 6.  Conscin bravata. 7.  Conscin heroica.  

8.  Conscin cobarde. 

Estrangeirismologia: o strong profile; o front evolutivo; a inner strenght; o lema be 

brave. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à intencionalidade pessoal. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Coragem: 

megapotência evolutiva. Sinceridade exige coragem. 

Citaciologia. A vida é uma aventura audaciosa, ou não é nada. A segurança geralmente 

é uma superstição, ela não existe na Natureza (Helen Adams Keller, 1880–1968). 

Ortopensatologia: – “Coragem. Além da Semântica, a coragem é prudente e madura;  

a bravura é temerária e infantil”. “O medo é filho da imagística. A coragem filha da razão.” 

“A covardia é instintiva. A coragem é racional”. “A diferença fundamental entre a coragem evo-

lutiva e a ousadia obtusa é a qualidade das priorizações dos autesforços. Enquanto a coragem 

evolutiva promove a convergência de fatores positivos objetivando meta igual, a ousadia obtusa 

apresenta a escolha de momentos, de pessoas e de estruturas funcionais equivocadas”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da coragem; o holopensene do auto e heterenfren-

tamento cosmoético; o holopensene pessoal da inteligência evolutiva (IE); o holopensene pessoal 

da holomaturidade evolutiva; o holopensene pessoal da autodisponibilidade neofílica; o holopen-

sene pessoal da ousadia evolutiva; o holopensene pessoal da psicossomaticidade; os egopensenes; 

a egopensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; o holopensene sadio perante os enfrenta-

mentos diários; a autopensenidade racional; os maturopensenes; a maturopensenidade; os volicio-
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pensenes; a voliciopensenidade; os decidopensenes; a decidopensenidade; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; a firmeza pensênica ante os desafios evolutivos. 

 

Fatologia: a coragem antes, durante e depois da ação; a audácia de enxergar as próprias 

dificuldades; a coragem consciencial de superar gargalos evolutivos; a tenacidade racional; a de-

terminação no enfrentamento das adversidades diárias; a autoconfiança de se posicionar; a liber-

dade promovida pela coragem; a força de vontade propulsora; a vontade sustentando a decisão to-

mada; a interferência da mesologia propiciando posturas covardes; a ausência de prudência; a im-

pulsividade; a necessidade do heroísmo; o radicalismo; a preponderância emocional; o predomí-

nio dos instintos; a ilusão imaginativa; a eliminação dos pavores irracionais; a extinção da pusila-

nimidade; a propensão para o novo; a autexposição enquanto atitude corriqueira; a ousadia de 

inovar e solucionar problemas imprevistos; o discernimento em saber a hora de avançar ou recuar 

perante determinados desafios; a autoconfiança intelectual; o aproveitamento lúcido diante da he-

rança mesológica multiexistencial; a eliminação da passividade; o enfrentamento de traumas emo-

cionais; a prudência propulsora; a realização e persistência diante do medo; o fato de ser vulnerá-

vel; a conquista da segurança no meio da insegurança; o olhar diferente para problemas; o medo 

autêntico; a atitude de assumir os próprios erros; a saída voluntária da zona de conforto; a perse-

verança na efetivação de resultados; as atitudes proativas; o ato de tomar as rédeas da própria vi-

da; o fato de o inversor caminhar no contrafluxo da Socin Patológica; a assunção dos trafores;  

a realização da tares; a omissão superavitária; a coragem em bancar as consequências das autode-

cisões proexológicas; o destemor cosmoético; a ousadia lúcida; a impavidez assistencial; a postu-

ra serena; a coragem evolutiva possibilitando o completismo existencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a coragem frente 

ao autoparapsiquismo; as pressões extrafísicas afetando a lucidez; a qualificação multidimensio-

nal do destemor interassistencial; a coerência na atitude assistencial em ambientes extrafísicos ba-

ratrosféricos; as projeções lúcidas amparadas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as 

energias enquanto fator de fortalecimento da autoconfiança; o predomínio dos chacras superiores. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo prudência-coragem; o sinergismo coragem-discernimen-

to; o sinergismo patológico da utilização do subcérebro abdominal; o sinergismo potencializador 

coragem-resiliência nas adversidades; o sinergismo inteligência evolutiva–destemor cosmoético. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio da des-

crença (PD); o princípio “se algo não presta, não presta mesmo”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contendo cláusulas desafiadoras;  

o código pessoal de prioridades evolutivas. 

Teoriologia: a teoria da coragem para evoluir; a teoria da inteligência evolutiva; a teo-

ria da reeducação consciencial; a teoria da autossuperação evolutiva. 

Tecnologia: a técnica do autenfrentamento; a técnica da respiração profunda; a técnica 

da autorreflexão de 5 horas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da mobilização 

básica das energias (MBE); a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica da projetabili-

dade lúcida (PL); a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da reciclagem existencial 

(recéxis). 

Voluntariologia: o voluntariado na docência tarística; os esforços coletivos no volunta-

riado da Conscienciologia; o voluntariado em âmbitos desconhecidos; o voluntário conscin-co-

baia; o voluntário destemido em situações arriscadas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Automen-
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talsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienci-

ológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Invexo-

logia; o Colégio Invisível da Dessomatologia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo de a coragem propiciar reciclagens; os efeitos do deste-

mor cosmoético; o efeito patológico da bravura provocadora de imprudências; o efeito profiláti-

co do estado vibracional. 

Neossinapsologia: as neossinapses desconstrutoras da valentia irracional; as neossina-

pses da reciclagem intraconsciencial; as neossinapses proporcionadas pela assistencialidade. 

Ciclologia: o ciclo autocriticidade–desdramatização–coragem evolutiva; o ciclo auten-

frentamento-autanálise-autossuperação; o ciclo emoção-coragem-ação-reflexão-discernimento; 

o ciclo impulsividade-autorreflexão-autoconscientização-autossuperação. 

Enumerologia: a coragem bruta; a coragem evolutiva; a coragem mentalsomática; a co-

ragem hígida; a coragem pacificadora; a coragem madura; a coragem proativa. 

Binomiologia: o binômio coragem inata–coragem adquirida; o binômio psicossoma- 

-mentalsoma; o binômio desassombro-ação; o binômio ponderar-agir; o binômio autolucidez-co-

ragem; o binômio autenticidade pessoal–ousadia interassistencial. 

Interaciologia: a interação coragem-força; a interação confiança-audácia; a interação 

acalmia-desassombro; a interação racionalidade-autorreflexão; a interação tenacidade lúcida– 

–amparabilidade; a interação destemor-liberdade-holomaturidade. 

Crescendologia: o crescendo medo-vergonha-hesitação; o crescendo bravura–intrepi-

dez sadia–audácia cosmoética; o crescendo cérebro límbico–neocórtex; o crescendo valores so-

ciais–valores cosmoéticos; o crescendo jovem lúcido–adulto decidido. 

Trinomiologia: o trinômio incômodo-posicionamento-autenfrentamento; o trinômio de-

terminação-motivação-realização; o trinômio autorreflexão-autexperimentação-autoconclusão. 

Polinomiologia: o polinômio coragem-autodecisão-autodeterminação-autorresponsabi-

lidade-autevolutividade; o polinômio vontade-conscientização-coragem-posicionamento-esforço-

-realização; o polinômio autanálise-autoparapercepção-autodiscernimento-amparabilidade-as-

sertividade. 

Antagonismologia: o antagonismo coragem racional / coragem emocional; o antago-

nismo fuga de si mesmo / coragem para evoluir; o antagonismo medo / destemor; o antagonismo 

coragem cerebelar / holomaturidade consciencial; o antagonismo coragem evolutiva / pusilani-

midade anticosmoética; o antagonismo discernimento / medo; o antagonismo timidez / exposi-

ção; o antagonismo apavoramento / acalmia; o antagonismo coragem / covardia; o antagonismo 

fraqueza / posicionamento; o antagonismo hesitação / enfrentamento; o antagonismo inseguran-

ça / autoconfiança. 

Paradoxologia: o paradoxo de o desespero poder desencadear atitudes corajosas; o pa-

radoxo coragem na heteroconfrontação–pusilanimidade para o autenfrentamento. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei natural de evolução das consciências. 

Filiologia: a neofilia; a desafiofilia; a materiofilia; a voliciofilia; a hedonofilia; a teatico-

filia; a biofilia. 

Fobiologia: a superação das faces do medo; a manipulação através da imposição do me-

do; a eliminação de fobias em geral. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do ansi-

osismo; a síndrome da megalomania; a eliminação da síndrome do pânico; a síndrome da imatu-

ridade consciencial; as síndromes genéticas; a síndrome do infantilismo; a síndrome da borbo-

leta; a síndrome da singularidade invulnerabilizante. 

Maniologia: a riscomania; a egomania; a patomania; a toxicomania; a teomania; a he-

donomania; a mania pelo vício da adrenalina. 

Mitologia: o mito do herói; o mito da evolução fácil; o mito “comigo não acontece”;  

o mito de Héracles. 

Holotecologia: a psicopatoteca; a psicossomatoteca; a mentalsomatoteca; a volicioteca; 

a proexoteca; a evolucioteca; a maturoteca. 
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Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Voliciologia; a Autodeterminologia; a Auto-

discernimentologia; a Invexologia; a Recexologia; a Autopatologia; a Parapatologia; a Psicologia; 

a Proexologia; a Psicossomatologia; a Subcerebrologia; a Experimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin corajosa; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; 

a consréu ressomada; a personalidade forte; a personalidade realizadora; a conscin determinada;  

a conscin ousada; a pessoa neofílica. 

 

Masculinologia: o destemido; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autode-

cisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o consciencioterapeuta; o duplista; o proe-

xista; o epicon lúcido; o escritor; o professor itinerante; o evoluciente; o exemplarista; o intelectu-

al; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o projetor consciente; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a destemida; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a auto-

decisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a consciencioterapeuta; a duplista; a pro-

exista; a epicon lúcida; a escritora; a professora itinerante; a evoluciente; a exemplarista; a inte-

lectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessis-

ta; a projetora consciente; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens activus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens 

inversor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens tenepessista;  

o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin corajosa imatura = a pessoa infantil ligada a questões psicosso-

máticas, menos prioritárias ao desenvolvimento da autoconsciencialidade, demonstrando nas pró-

prias ações exacerbação emocional, bravura, riscomania e heroísmo; conscin corajosa madura  

= a pessoa com o atributo da coragem evolutiva, com potencial racional para resolução de proble-

mas, antiemocionalidade e autenfrentamentos, visando à consecução da programação existencial. 

 

Culturologia: a cultura da coragem; a cultura dos esportes radicais; a cultura da irre-

flexão; a cultura do hedonismo; a cultura do bom senso; a cultura do discernimento evolutivo. 

 

Tipologia. Segundo a Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 13 tipos de coragem 

passíveis de serem manifestadas pela conscin, homem ou mulher: 

01. Assistencial: da doação; da empatia; da superação do egão. 

02. Cosmoética: da moral; da ética; da omissão superavitária. 

03. Evolutiva: da resolução racional dos problemas; da perseverança; da tenacidade. 

04. Física: da força somática; dos salvamentos. 

05. Heroica: do reconhecimento; da glorificação; da magnanimidade. 

06. Hígida: da manutenção; da autossustentação; da volição. 

07. Intelectual: da gescon; das neoideias do Curso Intermissivo (CI); das neoverpons. 

08. Mentalsomática: do predomínio do mentalsoma; da racionalidade; do discernimen-

to elevado; da IE. 

09. Pacificadora: do ganho de liberdade; do equilíbrio; da autonomia; das autorreali-

zações. 

10. Parapsíquica: da interação com consciex; da clarividência; da semipossessão. 

11. Psicossomática: da emocionalidade exacerbada; do subcérebro abdominal; do ins-

tinto; das situações de risco; da bravura. 
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12. Radical: dos esportes radicais; da aventura; da adrenalina. 

13. Social: da exposição; do falar em público; da apresentação de tertúlias. 

 

Tabelologia. A partir da Confrontologia, eis, na ordem alfabética, 15 exemplos de con-

trapontos entre medo e coragem: 

 

Tabela  –  Medo  /  Coragem 

 

N
os

 Medo Coragem 

01. Acídia Autodeterminação 

02. Acriticidade Autocriticidade cosmoética 

03. Agressividade Pacificação íntima  

04. Autoderrotismo Autoconfiança 

05. Autossabotagem Autoincorruptibilidade 

06. Chantagem emocional Maturidade afetiva 

07. Crença Autocientificidade 

08. Emocionalidade Racionalidade 

09. Monovisão Abertismo consciencial 

10. Murismo Comprometimento 

11. Omissão deficitária Omissão superavitária 

12. Patopensenidade Linearidade ortopensênica 

13. Perfídia Honestidade 

14. Pusilanimidade Autoposicionamento 

15. Submissão Emancipação 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin corajosa, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Ânimo  extra:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

02. Audácia  prudente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

03. Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

04. Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

05. Autosseriedade:  Autodeterminologia;  Neutro. 

06. Destemor  cosmoético:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

07. Enfrentamento  evolutivo:  Proexologia;  Homeostático. 

08. Holomaturologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09. Honra  ectópica:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

10. Intrepidez  sadia:  Temperamentologia;  Homeostático. 

11. Medo:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

12. Persistência  edificadora:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

13. Síndrome  do  herói:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14. Strong  profile:  Perfilologia;  Homeostático. 
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15. Vontade  de  acertar:  Voliciologia;  Homeostático. 

 

A  CORAGEM  EVOLUTIVA  É  ATRIBUTO  FUNDAMENTAL   
A  SER  DESENVOLVIDO  PELA  CONSCIN  INTERMISSIVISTA,  
OBJETIVANDO  UTILIZÁ-LA  NA  CONDIÇÃO  DE  FERRAMEN-
TA  PROPULSORA  DO  AUTOCOMPLETISMO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se considera conscin audaz? Qual o percentual 

de coragem evolutiva empregado na cotidianidade? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisores Gisele Salles; et al.; 200 p.; 8 caps.; 
18 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 10 websites; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21 

x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 24 a 158. 

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 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-
tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 341 a 344. 

3.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 
652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 termos; 1.811 

megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 

28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 436. 

 

A. S. M. 
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C O N S C I N    C R I T I C O F Ó B I C A  
( C R I T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin criticofóbica é a personalidade, homem ou mulher, contrária, 

antagônica, melindrosa, omissa e receosa quanto à emissão e recepção de feedbacks tarísticos, 

não raro devido a retroexperiências e autexposições críticas traumáticas ou estupros evolutivos, 

sendo agravante no caso particular do(a) intermissivista. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência, senso íntimo” e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. A palavra crítica deriva do idioma 

Latim, criticus, e do Latim Tardio, critica, “apreciação; julgamento”, e este do idioma Grego, kri-

tikê, “crítica; arte de julgar, de criticar”. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição fó-

bica deriva de fobia e este do idioma Grego, phóbos, “ação de horrorizar, amendrontar, dar 

medo”. 

Sinonimologia: 1.  Conscin antagônica à criticidade. 2.  Conscin fechada às críticas. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin criticofóbica, conscin autocriticofóbica  

e conscin heterocriticofóbica são neologismos técnicos da Criticologia. 

Antonimologia:. 1.  Conscin criticofílica. 2.  Conscin neofílica.  

Estrangeirismologia: o inner critic; o inner judge; o feedback desestruturador; o retor-

no dos flashbacks retrocognitivos traumáticos; a manutenção do status social; o locus minori 

resistentiae crítico; o principium coincidentia oppositorum. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à reciclagem da autocriticidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da criticofobia; o holopensene do perfeccionismo  

a qualquer custo; o holopensene do fechadismo consciencial; os criticopensenes; a criticopenseni-

dade; os fobopensenes; a fobopensenidade; o recalque da autopensenidade; a heteronomia pensê-

nica; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a conquista paulatina da autonomia pensênica;  

a assunção da maturidade pensênica. 

 

Fatologia: a rejeição à heterocrítica útil; a despriorização autopesquisística; o medo da 

autexposição; o medo da autavaliação; o medo da desaprovação; o medo da exclusão; o receio de 

fazer questionamentos nas Tertúlias Conscienciológicas; o temor de falar em público; a resistên-

cia em defender verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia; a evitação de escrever e publicar 

livro conscienciológico; a dificuldade de posicionar-se durante debates; a heterorreatividade; a vi-

da organizada em torno da evitação de heterocríticas; a autopreservação antidesnudamentos inter-

conscienciais; o fechadismo consciencial acrítico; a apriorismose autocognitiva; a assimilação se-

letiva de informações autelucidativas; a autodefesa patológica crônica; o restringimento às respos-

tas instintivas de luta, fuga ou congelamento; o desconfiômetro descalibrado; a pseudopercepção 

de ameaças; a desconfiança crônica dos compassageiros evolutivos; o atraso na consecução da au-

toproéxis; a estagnação nos retrotraumas; os autopreconceitos; os autotabus reforçados pelo gru-

pocarma familiar; as interprisões grupocármicas geradas pela criticofobia; a defesa da autoima-

gem; o ato de protelar as reconciliações grupocármicas; a visão trafarina de si próprio; a banaliza-

ção das devolutivas tarísticas; a postergação dos autenfrentamentos; a fragilidade intraconscien-

cial para lidar com as heterocríticas; a autestima debilitada; o autoconceito heterodependente;  

a inadmissão da autoimperfeição; a autoidentificação com os papéis desempenhados justificando 

a fuga da autexposição; a insegurança quanto ao autovalor; a fuga do amadurecimento intracons-
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ciencial; a transferência das autorresponsabilidades; a complexidade consciencial; as áreas de ma-

ior autossensibilidade crítica; a percepção das vantagens evolutivas da crítica; a estima pelas cri-

ses de crescimento pró-evolutivas; o ato de extrair conteúdos úteis de heterocríticas malintencio-

nadas, atestando a automaturidade evolutiva; a conquista da confiança interconsciencial; a autex-

posição gradual; a superação da aversão em fornecer devolutivas críticas; a emissão de feedbacks 

elucidativos; as heterocríticas holossomáticas durante os atendimentos consciencioterápicos na 

Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); a remissão dos pontos cegos intracons-

cienciais; o desassédio mentalsomático; o autodomínio consciencial. 

 

Parafatologia: a necessidade do estado vibracional (EV) profilático; as sinaléticas ener-

géticas e parapsíquicas pessoais críticas; a sensação de vigilância multidimensional; a clarividên-

cia e clariaudiência percebidas enquanto ameaçadoras; o medo da projetabilidade lúcida; o medo 

de assumir a autoidentidade intermissiva; o autobloqueio diante de acoplamentos áuricos nas di-

nâmicas parapsíquicas; o esquecimento autorreforçado de retrovidas críticas; a mistificação dos 

fenômenos parapsíquicos vivenciados; os bloqueios energéticos e recessos projetivos provocados 

pela criticofobia; os campos bioenergéticos conscienciométricos; as críticas extrafísicas recebidas 

durante o preenchimento do livro Conscienciograma; o posicionamento multidimensional perante 

o autenfrentamento acareatório; a reverberação seriexológica das autorretratações; a descoberta de 

retrotrafores ociosos; o momento eureka dos insights conscienciométricos críticos; a recuperação 

das funções parafisiológicas e dos cons magnos por meio da criticidade cosmoética. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocrítica-autoconscienciometria; o sinergismo cosmo-

eticidade-ortocriticidade. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) sustentando a remissão da criticofobia. 

Codigologia: o código de confiança interconsciencial; o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) sustentando críticas sadias; o código do respeito às diferenças. 

Teoriologia: a teoria do conscienciocentrismo; a teoria da evolução consciencial; a teo-

ria da holocarmalidade. 

Tecnologia: a utilização adequada da técnica do soco na cara e fratura exposta. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico tarístico enquanto oportunidade de 

superação da criticofobia; o voluntariado dos revisores críticos conscienciológicos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; a doação do 

labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscien-

ciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil 

(IFV); o laboratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Cosmaná-

lise; o Colégio Invisível da Conscienciometria; o Colégio Invisível da Recexologia. 

Efeitologia: o efeito da criticidade na autevolução consciencial; o efeito das hetero-

críticas nas autorrecins. 

Neossinapsologia: as neossinapses autocognitivas derivadas dos feedbacks tarísticos. 

Ciclologia: o ciclo observação-análise-diagnóstico-devolução; o ciclo devolutiva-recep-

ção-processamento-ação. 

Enumerologia: a crítica; a acareação; a opinião; a devolutiva; o feedback; a sugestão;  

o parecer. O contra-ataque; a autodefesa; o fechadismo; a negligência; a ignoração; o desdém;  

o disfarce. A desdramatização; o autaprofundamento; a autocognição; a desassedialidade; a auto-

maturação; a autossuperação; o neopatamar. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância vivenciado; o binômio crítico-criti-

cado. 

Interaciologia: a interação nível evolutivo consciencial–profundidade da heterocrítica; 

a interação holomaturidade–eficácia tarística; a interação holomemória-cosmovisão. 
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Crescendologia: o crescendo autocrítica-heterocrítica; o crescendo criticofobia-critico-

filia. 

Trinomiologia: o trinômio crítica-autofobia-reatividade; o trinômio autoinsegurança 

estética–autoinsegurança intelectiva–autoinsegurança parapsíquica. 

Polinomiologia: o polinômio negação-raiva-depressão-aceitação-negociação-planeja-

mento-autossuperação. 

Antagonismologia: o antagonismo consciex intermissivista autocrítica / conscin critico-

fóbica. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin hipercrítica poder ser criticofóbica; o para-

doxo de a heterocrítica malintencionada poder catalisar a evolução consciencial do receptor;  

o paradoxo da fuga de si mesmo; o paradoxo do intermissivista autalienado. 

Legislogia: a lei do menor esforço na fuga dos autenfrentamentos intraconscienciais. 

Filiologia: a autopesquisofilia; a criticofilia; a evoluciofilia; a holomaturofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a autofobia; a cacorrafiofobia; a catagelofobia; a gnoseo-

fobia; a hadefobia; a hamartofobia; a heterocriticofobia; a hipengiofobia; a hormefobia; a neo-

fobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome de estresse pós-traumático (TEPT); a síndrome da pré- 

-derrota; a síndrome do impostor; a síndrome da ribalta. 

Maniologia: a mania de ser seletivo quanto à fonte de recepção das heterocríticas. 

Mitologia: o mito de a recepção de heterocríticas ser fácil; o mito de a evolução consci-

encial sem esforço. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a cognoteca; a convivioteca; a criticoteca; a enume-

roteca; a invexoteca; a pensenoteca; a recexoteca; a reurbanoteca. 

Interdisciplinologia: a Criticologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Discerni-

mentologia; a Evoluciologia; a Interaciologia; a Interassistenciologia; a Mentalsomatologia; a Ta-

risticologia; a Verponologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin criticofóbica; a conscin criticofílica; a conscin hipercrítica;  

a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o au-

todecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o consci-

enciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o criticado; o duplista;  

o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o pa-

rapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; 

o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a criticada; a du-

plista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a in-

telectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepes-

sista; 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 criticus; o Homo sapiens phobicus; o Homo sapiens 

conscientiologus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens 

invulgaris; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens evolutiologus; 

o Homo sapiens serenissimus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin autocriticofóbica = a negligente quanto às autavaliações críticas; 

conscin heterocriticofóbica = a recalcitrante quanto à emissão de feedbacks heterelucidativos  

e desassediadores. 

 

Culturologia: a aversão à cultura da autocientificidade; a cultura da superficialidade;  

a cultura da criticidade interassistencial; a cultura da autodesassedialidade. 

 

Variáveis. Eis, listadas em ordem alfabética, 7 exemplos de variáveis a serem observa-

das nos efeitos dos feedbacks às conscins criticofóbicas, homens e mulheres: 

1.  Afinidade: o nível de afinização entre crítico e criticado. 

2.  Hierarquia: a posição hierárquica ocupada por quem critica. 

3.  Intenção: o padrão da intencionalidade subjacente à crítica feita. 

4.  Local: o ambiente no qual é realizada a devolutiva crítica. 

5.  Momento: o timing do criticado. 

6.  Vocabulário: a linguagem, as palavras e expressões utilizadas. 

7.  Voz: o tom e o timbre de voz aplicados à crítica. 

 

Iniciativas. Sob a ótica da Autossuperaciologia, eis 7 exemplos de movimentos intra-

conscienciais a serem realizados pela conscin, homem ou mulher, interessada na autossuperação 

da criticofobia, listados em ordem alfabética: 

1.  Atualização: a catálise da autatualização por meio do cotejo com os cons recupe-

rados. 

2.  Capacitação: a priorização da autocapacitação por meio de investimentos no aprimo-

ramento consciencial. 

3.  Conceituação: a revisão e reedição do autoconceito por meio das neossinapses reci-

cladoras. 

4.  Confiança: o fortalecimento da autoconfiança por meio da superação de progressivos 

desafios autexpositivos. 

5.  Desdramatização: a qualificação da autodesdramatização por meio da ampliação do 

autorrealismo cosmoético e da autocoerência franca (balanceada). 

6.  Estima: a ampliação da autestima por meio da autobenignopensenidade, fruto dos in-

vestimentos interassistenciais. 

7.  Segurança: a aquisição da autossegurança por meio do levantamento dos autotra-

fores. 

 

Teáticas. Segundo a Abertismologia, eis, por exemplo, 5 práticas a serem adotadas pela 

conscin, homem ou mulher, evidenciando a autossuperação da criticofobia, listadas em ordem al-

fabética: 

1.  Autopronunciamento: a demonstração prática da valorização da autopensenidade 

por meio da autexposição das próprias opiniões, inferências, decisões e contribuições. 

2.  Conscin-cobaia: a demonstração prática da valorização da interconvivialidade por 

meio do aproveitamento dos feedbacks alheios para a ampliação da autocoerência e da maturidade 

interconsciencial. 

3.  Docência: a demonstração prática da valorização da autaprendizagem por meio da 

troca de exemplos e cognições úteis ao desassédio pessoal e grupal. 

4.  Tertúlias: demonstração prática da valorização do enciclopedismo conscienciológico 

por meio do autabertismo frente à polimatia. 

5.  Verbetografia: a demonstração prática da valorização da captação de neoideias por 

meio da produção de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia. 
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VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com a conscin criticofóbica, indicados para a expansão das 
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Audição  seletiva:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

03.  Conscin  mal  resolvida:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Conscin  monoideica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Crítica  benéfica:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

06.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

07.  Irrazão:  Autorraciocinologia;  Nosográfico. 

08.  Lastro  subumano:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

09.  Megatolice:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

10.  Megatrafar  antimaxiproéxis:  Parapatologia;  Nosográfico.  

11.  Neofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Ponto  cego:  Autopesquisologia;  Nosográfico. 

13.  Repercussão  do  medo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Status:  Conviviologia;  Neutro. 

15.  Trafar  favorito:  Autotrafarologia;  Nosográfico. 

 

A  POSTURA  CRITICOFÓBICA  IMPEDE  O  AUTO  E  HETE-
RESCLARECIMENTO  E  POSTERGA  A  RECUPERAÇÃO  DOS  

CONS  MAGNOS  ESSENCIAIS  A  TODA  CONSCIN  MOTIVADA  

PERANTE  A  AUTORREMISSÃO  DAS  PARAPATOLOGIAS. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera avaliar o próprio nível de criticofobia? 

Qual o nível de desconforto pessoal ao dar e receber críticas?  
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C O N S C I N - C U R I N G A  
( P O L I V A L E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin-curinga é a consciência polivalente, homem ou mulher, com ca-

pacidade ou habilidade para realizar múltiplas tarefas, otimizadas pelo vínculo consciencial e pela 

visão de conjunto generalista, a caminho de tornar-se minipeça do Maximecanismo Multidimen-

sional Interassistencial.  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo consciência provém do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”,  

e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. A palavra físico procede do mesmo idioma Latim, physicus,  

e esta do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também 

no Século XIII. O termo curinga vem do idioma Quimbundo, kuringa, “matar; fingir”. Apareceu 

no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Conscin multifacetada. 2.  Conscin multidotada. 3.  Conscin multí-

moda. 4.  Conscin versátil. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin-curinga, conscin-curinga principiante  

e conscin-curinga veterana são neologismos técnicos da Polivalenciologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin estagnada. 2.  Conscin monofacetada. 3.  Conscin podálica. 

Estrangeirismologia: a condição full time interassistencial; a conscin large; a Glasnost;  

o feedback; o follow up consciencial; o status evolutivo; o timing da proéxis; o workaholic. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamento do autodiscernimento 

quanto à produtividade consciencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da polivalência; os maxipensenes; a maxipenseni-

dade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os 

evoluciopensenes; a evoluciopensenidade. 

 

Fatologia: a administração pessoal multifuncional; a atuação em diversas frentes de tra-

balho; a autoconfiança; a automotivação; a autorganização; a bússola consciencial; a capacidade 

de divisão da atenção, mantendo diversos focos; a capacitação tarística; a conciliação de prio-

ridades; a conduta padrão homeostática; a convergência de interesses; a convivência sadia com  

a família nuclear; a coragem evolutiva; a delegação de tarefas; a disponibilidade mental; a escrita 

da megagescon; a exposição pessoal com discernimento; a gratidão; a higiene mental; a intencio-

nalidade assistencial; a liderança teática; a omissão superavitária; a ousadia; a pontualidade nos 

compromissos diários; a produtividade consciencial crescente; a regularidade dos hábitos sadios; 

a responsabilidade pelos deveres evolutivos; a seletividade; a superdotação; a sustentabilidade 

financeira; a utilização de diversos módulos de inteligência, principalmente da inteligência evolu-

tiva (IE); a versatilidade com a visão de conjunto; a vontade férrea; as amizades produtivas; as 

anotações diárias; as contas holocármicas; as experiências libertárias; as férias indispensáveis pa-

ra o repouso holossomático; as limitações pessoais de atuação; o aprofundamento das reflexões 

pessoais; o aproveitamento das oportunidades surgidas; o atacadismo consciencial; o atendimento 

das necessidades fisiológicas básicas; o aumento de acertos evolutivos; o autenfrentamento 

interconsciencial; o autodidatismo permanente, além da formação acadêmica; o bom humor;  

o calendário gregoriano; o dicionário cerebral em contínuo desenvolvimento; o discernimento 

evolutivo; o exemplarismo pessoal; o interesse pela renovação íntima; o lazer terapêutico; o pe-
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dágio dos feitos evolutivos; o pensamento antes da atuação; o poliglotismo; o sobrepairamento às 

mediocridades; o trabalho em equipe; o uso de tecnologias; o vínculo consciencial; os desafios 

crescentes; os esforços para a manutenção das conquistas obtidas. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático; a administração pessoal das ECs;  

a autoconscientização multidimensional (AM); a autodesperticidade vivida como superação do 

gargalo evolutivo; a blindagem energética dos ambientes; a dessoma significando a continuidade 

interassistencial; a força parapresencial; a mudança da conscin-isca inconsciente para a conscin-

isca lúcida útil; o amparo extrafísico de função; o Curso Intermissivo (CI) qualificando o tempe-

ramento; o desassédio mentalsomático teático; o extrapolacionismo parapsíquico; os bastidores 

extrafísicos; o caminho da semiconsciencialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo aportes-retribuição; o sinergismo do aproveitamento 

das oportunidades evolutivas; o sinergismo dos esforços individuais e grupais; o sinergismo 

evolutivo das autoverbações; o sinergismo liderança-evolução. 

Principiologia: o princípio da abnegação cosmoética; o princípio da autodesassediali-

dade; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio das crises de crescimento evo-

lutivas; o princípio de causa e efeito; o princípio do ganha-ganha; o princípio do posicionamento 

pessoal (PPP); o princípio do todo ser maior em relação à soma das partes isoladas. 

Codigologia: o código de qualidade assistencial; o código de valores pessoais; o código 

grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de convivialidade; o código pessoal de Cosmo-

ética (CPC); o código pessoal de priorização evolutiva. 

Teoriologia: a teoria evolutiva aplicada no dia a dia. 

Tecnologia: a técnica da desassediometria; a técnica da multitarefa; a técnica das 50 

vezes mais; a técnica de levar tudo de eito; a técnica do detalhismo; a técnica do estado vibracio-

nal; a técnica do protocolo de parassegurança. 

Voluntariologia: o voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC); o voluntaria-

do conscienciológico eficaz; o voluntariado conscienciológico a distância. 

Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico da Autopenseno-

logia; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório consciencioló-

gico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autossinaleticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Paratec-

nologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível do Empreendedorismo;  

o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos 

Serenões. 

Efeitologia: o efeito acumulativo dos acertos existenciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo acúmulo de autexperimentos utilizados 

na consecução recorrente de múltiplas tarefas. 

Ciclologia: o ciclo assunção-autossuperação de trafares; o ciclo assunção-utilização de 

trafores; o ciclo criação-manutenção-inovação das ICs; o ciclo de produção; o ciclo iniciativa- 

-acabativa; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo reparatório erro- 

-correção-acerto; o ciclo conscienciocentrológico voluntariado em IC–neoequipex futura; o ciclo 

tertuliário verbetografia constante–cápsula do tempo cinemascópica. 

Binomiologia: o binômio atividade-sobrepairamento; o binômio desafio-solução; o bi-

nômio direitos-deveres; o binômio inspiração-transpiração; o binômio líder-liderado; o binômio 

saber triunfar–saber perder; o binômio vontade-intencionalidade. 

Interaciologia: a interação positiva entre consciências multifacetadas; a interação ro-

tina útil–pararrotina útil. 

Crescendologia: o crescendo cosmoético assim-desassim; o crescendo desassédio-des-

perticidade-semiconsciexialidade.  
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Trinomiologia: o trinômio ações-conquistas-premiações; o trinômio anticonflitividade- 

-antiemocionalismo-realização; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio comuni-

cabilidade-parapsiquismo-intelectualidade; o trinômio energia-simpatia-alegria; o trinômio in-

teração-posicionamento-comprometimento; o trinômio querer-poder-fazer. 

Polinomiologia: o polinômio tudo–ao mesmo tempo–aqui–agora; o polinômio volunta-

riado administrativo–autopesquisa–docência–gestação consciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo ato individual / ato coletivo; o antagonismo perfec-

cionismo / praticidade; o antagonismo teimosia / posicionamento. 

Paradoxologia: o paradoxo da refratariedade acolhedora. 

Politicologia: a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do esforço máximo na consecução da autoproéxis. 

Filiologia: a bibliofilia; a conscienciofilia; a criticofilia; a cosmoeticofilia; a decidofilia; 

a desafiofilia; a fitofilia; a neofilia; a zoofilia. 

Fobiologia: a profilaxia da errofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da autovitimização; a ultrapassagem da síndro-

me da mediocridade existencial; a remoção da síndrome da pré-derrota; a desconstrução da sín-

drome da robotização existencial (robéxis); a suplantação da síndrome do ostracismo; a profila-

xia da síndrome do perfeccionismo; a remissão da síndrome do pessimismo. 

Maniologia: a superação da mania de desistir nas primeiras tentativas; a mania de querer 

fazer tudo ao mesmo tempo. 

Mitologia: o mito da carreira solo. 

Holotecologia: a assistencioteca; a administroteca; a traforoteca; a grupocarmoteca;  

a metodoteca; a mentalsomatoteca; a sincronoteca; a sistematicoteca; a volicioteca. 

Interdisciplinologia: a Polivalenciologia; a Conscienciocentrologia; a Autodiscernimen-

tologia; a Desassediologia; a Efeitologia; a Exitologia; a Megafocologia; a Paradiplomacia; a Pré-

-Intermissiologia; a Priorologia; a Tenepessologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-curinga; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassis-

tencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o intermissivista; o inversor existencial; o consciencioterapeuta; o re-

ciclante existencial; o evoluciente; o projetor consciente; o tenepessista; o ofiexista; o epicon iti-

nerante lúcido; o voluntário de ação. 

 

Femininologia: a intermissivista; a inversora existencial; a consciencioterapeuta; a re-

ciclante existencial; a evoluciente; a projetora consciente; a tenepessista; a ofiexista; a epicon 

itinerante lúcida; a voluntária de ação . 

 

Hominologia: o Homo sapiens polyedricus; o Homo sapiens cerebralis; o Homo sapi-

ens conscientiologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo habi-

lis; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens imperturbabilis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin-curinga principiante = o voluntário polivalente no primeiro ano 

de trabalho na IC; conscin-curinga veterana = o voluntário polivalente com 10 anos de trabalho 

na IC. 
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Culturologia: a cultura da versatilidade. 

 

Evitaciologia. Nas ICs, dentro da técnica do ainda não é, a conscin-curinga, pode refle-

tir sobre 10 comportamentos evitáveis, citados em ordem alfabética: 

01.  Acomodação. O voluntariado conscienciológico acomodado na zona de conforto, 

sem aprofundamento no autoconhecimento e sem novos desafíos.  

02.  Amadorismo. O voluntariado conscienciológico superficial, sem resultados evolu-

tivos. 

03.  Descomprometimento. O voluntariado conscienciológico assumindo compromis-

sos apenas para fazer média com todos, sem acabativa. 

04.  Dispersão. O voluntariado conscienciológico sem fixação em nenhuma tarefa 

específica, ou em qualquer IC. 

05.  Foco deslocado. O voluntariado conscienciológico com foco deslocado, fora de pri-

oridade, sem objetivos. 

06.  Improviso. O voluntariado conscienciológico com improvisações enquanto condu-

ta-padrão. 

07.  Murismo. O voluntariado conscienciológico latente. A conscin presente em diver-

sos cursos de Conscienciologia, ao longo dos anos, mas sem disponibilidade para o voluntariado 

tarístico.  

08.  Premiação. O voluntariado conscienciológico esperando receber o reconhecimento 

dos pares ou amparadores. 

09.  Quantidade. O voluntariado conscienciológico na realização de diversas tarefas 

mal feitas, priorizando a quantidade ao invés da qualidade. 

10.  Queixa. O voluntariado conscienciológico com postura de queixa em relação aos 

demais voluntários ou instituições, sem apresentar soluções para os problemas detectados.  

 

Taxologia. Sob a ótica da Conscienciocentrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 9 atividades polivalentes, a serem realizadas pelos intermissivistas dedicados ao voluntariado 

tarístico: 

1.  Doação: o colaborador, conjugando as obrigações familiares e profissionais, com  

a dedicação e doação ao voluntariado, sem retorno econômico. 

2.  Docência: o docente substituindo outro professor, em palestra pública gratuita ou 

curso de entrada, minutos antes do evento, devido a imprevistos. 

3.  Epicentro: o voluntário dedicado a determinada Instituição Conscienciocêntrica  

e também atuante na condição de epicentro de eventos suprainstitucionais (Congraçamentos, Jor-

nadas, ECP3, entre outros). 

4.  Liderança: o coordenador de IC, auxiliando na limpeza física do local. 

5.  Projeção consciente: o paravoluntariado, por meio das projeções conscientes con-

juntas (PCs), visando megatarefas assistenciais englobando diversas ICs. 

6.  Substituição: o voluntário com determinada especialidade evolutiva e, devido a ne-

cessidades prioritárias da IC, assumindo outras tarefas no voluntariado. 

7.  Tenepes: o tenepessista, servindo de isca lúcida, nos diversos contextos diários, in-

clusive durante a colaboração na IC.   

8.  Tridotação: o voluntariado conscienciológico simultâneo em atividades administra-

tivas, docentes e escritas. 

9.  Verbetografia: o voluntário divulgando a autopesquisa, através da escrita e defesa de 

verbetes na Enciclopédia da Conscienciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a conscin-curinga, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

02.  Caça-talentos  interassistencial:  Liderologia;  Homeostático. 

03.  Consciência  poliédrica:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

04.  Conscin  polissêmica:  Somatologia;  Neutro. 

05.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

06.  Continuísmo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Contraponto  heterassediador:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Efeito  da  autodesperticidade:  Despertologia;  Homeostático. 

09.  Epicentrismo  mentalsomático:  Epicentrismologia;  Homeostático. 

10.  Estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Linha  de  montagem:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Megapolivalência:  Serenologia;  Homeostático. 

13.  Polietismo:  Etologia;  Neutro.  

14.  Tarefa  seriexológica:  Autorrevezamentologia;  Homeostático. 

15.  Vitória:  Exitologia;  Neutro. 

 

QUANTO  MAIS  AVANÇADA  A  PROGRAMAÇÃO  EXISTEN-
CIAL  DA  CONSCIN-CURINGA,  MAIORES  SERÃO  OS  AUTO-
COMPROMISSOS.  POR  ISSO,  O  VÍNCULO  CONSCIENCIAL  

ESTÁ  INSERIDO  NAS  CLÁUSULAS  DAS  MAXIPROÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivenciou ou vivencia a condição de conscin- 

-curinga? Em escala de 1 a 5, qual nota atribui a si, no voluntariado? Quais os próximos desafios? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  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; páginas 59 e 60. 

 

M. C. 
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C O N S C I N    D E S R E P R I M I D A  
( C O E R E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin desreprimida é a consciência intrafísica, homem ou mulher, su-

peradora das inibições, antolhos, travas, coleiras do ego e bloqueios conscienciais, permitindo-se 

a expressão dos pensamentos, emoções, necessidades e motivações, sem autocensuras ou autocul-

pas mortificadoras, estabelecendo padrão de autocoerência pensênica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra procede 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século 

XIII. O segundo prefixo des deriva igualmente do idioma Latim, dis ou de ex, “negação; oposi-

ção; falta; separação; divisão; aumento; reforço; intensidade”. A palavra reprimir procede tam-

bém do idioma Latim, reprimere, “recuar; suster; reter; fazer cessar; reprimir; repelir”. Apareceu 

no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Conscin desoprimida. 2.  Conscin desinibida. 3.  Conscin com auto-

descondicionamento consciencial. 4.  Conscin deslavada cerebralmente. 5.  Pessoa com descom-

pressão consciencial.  

Neologia. As 3 expressões compostas conscin desreprimida, conscin desreprimida pri-

mária e conscin desreprimida avançada são neologismos técnicos da Coerenciologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin reprimida. 2.  Conscin oprimida. 3.  Conscin com autocon-

dicionamento consciencial. 4.  Conscin com renúncia de si mesma. 5.  Conscin com esquecimento 

de si mesma.  

Estrangeirismologia: a glasnost das emoções identificadas; a vacina perante o brainwa-

shing; o befreiung consciencial; o mental stripping. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao emprego da vontade na desrepressão consciencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Derrubemos nos-

sos muros. 

Coloquiologia: o ato de desatar as amarras; o ato de soltar o freio de mão; o ato de 

afrouxar o torniquete mental. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autodesrepressão; os ortopensenes; a ortopense-

nidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os har-

monopensenes; a harmonopensenidade. 

 

Fatologia: a autodesrepressão consciencial; a desarticulação do mecanismo repressivo;  

a remissão do quadro repressivo; a libertação dos condicionamentos autoimpostos; a deslavagem 

cerebral; a deslavagem subcerebral; a eliminação da renúncia de si próprio; a supressão das fissu-

ras intraconscienciais; as autocontradições; as barreiras autoimpostas; as incongruências; as auto-

inconsistências; a compreensão da inutilidade das autagressões autoimpostas; a mitigação de con-

flitos íntimos; a anticonflitividade como pré-requisito para a imperturbabilidade consciencial;  

a superação do analfabetismo emocional; as catarses emocionais; a desamarração das contenções 

emocionais bloqueadoras da liberdade expressiva; a vivência sadia da expressividade da consci-

ência, sem bloqueios ou filtros; a profilaxia da alexitimia; o ato de saber identificar e expressar as 
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emoções; a eliminação do complexo de Cinderela; a remissão do complexo de Peter Pan; a des-

dramatização dos erros; os desrecalcamentos lúcidos; a compreensão de a manifestação atual de 

quadro repressivo do passado ser anacrônico, deslocado e passível de ser alijada; o desapego  

a ideias anacrônicas; o desfazimento da cristalização cognitiva mantenedora de automimeses evo-

lutivas; a vacina contra a apriorismose; o sobrepujamento da atmosfera repressora; a profilaxia 

das sacralizações, gurulatrias e superstições vigentes na Socin Patológica; a vacina contra as lava-

gens cerebrais promovidas pelas propagandas na mídia; os autoimperdoamentos sem autovitimi-

zações; a sexualidade madura; o autoposicionamento firme perante as omissões deficitárias patro-

cinadoras de interprisões grupocármicas; a profilaxia do porão consciencial, promotor de desvios 

de proéxis; a retirada de máscaras; a desmistificação da autoimagem do bonzinho; a desconstru-

ção da autoimagem do hiperreativo; a profilaxia da submissão às manipulações conscienciais pro-

motoras dos fascínios de grupo; a relevância histórica da repressão social ser agente estruturador 

da sociedade; o fato de a palavra repressão existir na maioria dos idiomas, enquanto a palavra 

desrepressão existe em minoria dos idiomas; a depuração do psicossoma; o descondicionamento 

das repressões mesológicas antiparapsiquismo; a mente aberta; os sorrisos abertos; a liberdade de 

autexpressão; a recuperação de cons; a autenticidade cosmoética; a holocoerência individual. 

 

Parafatologia: os desbloqueios energéticos pela autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a tarefa energética pessoal (tenepes); a eliminação definitiva das lavagens para-

cerebrais; o ato de superar o esquecimento de si mesmo e promover o resgate de cons magnos;  

a profilaxia de omissões deficitárias geradoras de cobranças e heterassédios conscienciais; a opor-

tunidade de resgates grupocármicos através dos reencontros com consciências extrafísicas do pas-

sado; a assistência a consciências extrafísicas, algozes e vítimas do passado multimilenar; a auto-

desrepressão no processo de libertação dos liames das interprisões grupocármicas multiexistenci-

ais; a profilaxia dos autassédios com base emocional; as paracicatrizes do psicossoma; o desfazi-

mento dos nódulos emocionais impregnados no psicossoma; os desbloqueios energossomáticos;  

a soltura energossomática pessoal; a assimilação sadia, sem bloqueios, das vivências extrafísicas; 

a fluidez sadia na expressividade multidimensional; a pior de todas as repressões como sendo  

a parapsíquica ao paralisar a evolução consciencial e promover a regressão consciencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodesrepressão consciencial–higidez consciencial;  

o sinergismo criticidade sadia–posturas antilavagens subcerebrais. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio de a autodesrepressão ser 

conduta estruturadora da holomaturidade; o princípio da expressão coerente da pensenidade;  

o princípio da autonomia consciencial. 

Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); a importância da expressividade 

sadia para o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da Autopensenologia; a teoria das energias gravitantes; a teoria 

da reeducação consciencial; a teoria da reciclagem intrafísica. 

Tecnologia: a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica de não adiamento das 

ações prementes; a técnica da tábula rasa consciencial; a técnica das priorizações evolutivas;  

a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da autexposição. 

Voluntariologia: o voluntariado na docência conscienciológica sendo ferramenta de au-

todesrepressão. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o labo-

ratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil;  

o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autopensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório consciencioló-

gico da Autocosmoeticologia. 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Psicos-

somatologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Conscienciometro-

logia. 

Efeitologia: o efeito nocivo do ressurgimento do quadro repressivo; o efeito da remis-

são do quadro repressivo; o efeito profilático do polinômio pensar-sentir-falar-bancar; o efeito 

nocivo das religiões na promoção de autorrepressão; o efeito da autodesrepressão na autocoe-

rência multidimensional. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses derivadas da autodesrepressão; a criação 

de neossinapses críticas próprias das deslavagens subcerebrais. 

Ciclologia: o ciclo pressão-repressão-depressão-reestruturação-autodesrepressão; o ci-

clo patológico autorrepressão–heterorrepressão–retroalimentação repressiva. 

Enumerologia: a desrepressão somática; a desrepressão emocional; a desrepressão in-

telectual; a desrepressão familiar; a desrepressão religiosa; a desrepressão política; a desrepres-

são acadêmica. 

Binomiologia: o binômio posicionamento-coerência; o binômio antievolutivo omissão 

deficitária–interprisão grupocármica; o binômio pressão holopensênica–fôrma holopensênica;  

o binômio repressão heteroimposta–repressão autoimposta; o binômio autodesrepressão-autenti-

cidade; o binômio autodesrepressão-autodescondicionamento. 

Interaciologia: a interação evolutiva intenção-vontade-autorganização; a interação au-

todesrepressão-autolibertação; a interação perniciosa medo-autorrepressão. 

Crescendologia: o crescendo pernicioso autoproibições–autocobranças excessivas–au-

toculpas–autassédios; a vacina perante o crescendo pusilanimidade–omissão deficitária–interpri-

são grupocármica.  

Trinomiologia: a superação do trinômio insinceridade–incoerência–omissão deficitá-

ria; o trinômio lavagem cerebral–lavagem subcerebral–lavagem paracerebral; a evitação do tri-

nômio patológico repressão-transgressão-perversão; o trinômio da automaturidade descondicio-

namento-desrepressão-dessacralização. 

Polinomiologia: o polinômio estagnador pressão holopensênica–fôrma holopensênica–

–cristalização consciencial–fossilização consciencial; o polinômio intenção firme–autoposicio-

namento–heteroposicionamento–autodesassédio–autodesrepressão; o polinômio autorrepressão-

-autopunição-autoflagelamento-autagressão. 

Antagonismologia: o antagonismo coerência / incoerência; o antagonismo opacidade  

/ transparência; o antagonismo autoimagem equivocada / autoimagem real; o antagonismo auto-

punição / autoimperdoamento; o antagonismo autagressão / autassistência; o antagonismo 

desimpressionar-se / impressionar-se; o antagonismo criticidade sadia / criticidade hemiplégica; 

o antagonismo insensibilizar-se / sensibilizar-se; o antagonismo rigidez mental / flexibilidade 

mental. 

Paradoxologia: o paradoxo de o ambiente intrafísico embelezado poder alimentar am-

biente extrafísico repressor. 

Politicologia: a meritocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a neofilia; a comunicofilia; a interassistenciofilia; a tecnofilia; a energofilia;  

a parapsicofilia; a conscienciofilia; a coerenciofilia; a criticofilia; a decidofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a enosiofobia; a cainofobia; a cainotofobia; a cenofobia; a cento-

fobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a extinção da síndrome de Sandy; a exclusão da síndrome de Sísifo;  

o fim da síndrome depressiva; a eliminação da síndrome do freio de mão puxado; a superação da 

síndrome do infantilismo; o combate à síndrome da subserviência; a superação da síndrome do 

canguru. 

Maniologia: a bibliomania religiosa; a teomania; a hoplomania; a mitomania; a mono-

mania; a pseudomania; a sebastomania. 

Holotecologia: a ortopensenoteca; a coerencioteca; a holomaturoteca; a conflitoteca;  

a nosoteca; a dogmaticoteca; a videoteca. 
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Interdisciplinologia: a Coerenciologia; a Paraprofilaxiologia; a Consciencioterapia;  

a Terapeuticologia; a Autoconscienciometrologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia; a Experi-

mentologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Descrenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin desreprimida; a conscin autocoerente; a conscin resiliente;  

a conscin com mentalsoma translúcido; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista.  

 

Masculinologia: o coerenciólogo; o agente desrepressor. 

 

Femininologia: a coerencióloga; a agente desrepressora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens desrepressivus; o Homo sapiens desopressor; o Homo 

sapiens perquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens 

evolutus; o Homo sapiens cohaerens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin desreprimida primária = aquela liberta dos convencionalismos  

e bitolamentos da família nuclear; conscin desreprimida avançada = aquela amplamente liberta 

dos condicionamentos, bitolamentos, convencionalismos, lavagens cerebrais e paracerebrais da 

Socin ainda patológica. 

 

Culturologia: a profilaxia dos idiotismos culturais, a cultura invexológica; a cultura re-

cexológica; a substituição da cultura patológica da autorrepressão pela cultura da autodesre-

pressão cosmoética; a cultura da autodesrepressão sadia. 

 

Etiologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, a repressão pode ser classificada em 

pelos menos 3 tipos, não excludentes, em ordem funcional: 

1.  Repressão somática. A violência física e encarceramento involuntário, o modo mais 

primário de repressão, mas também o mais usado ao longo dos tempos por sociedades, regimes  

e movimentos sectários com o objetivo de impor, controlar e doutrinar através da força. 

2.  Repressão emocional. A coação psicológica e manipulação das emoções básicas do 

ser humano, utilizando emoções primárias tais como, raiva, ódio, medo, paixão, culpa e mágoa, 

explorando as fissuras e carências das pessoas, levando o visado ou grupo de visados a se subme-

ter à vontade do repressor. 

3.  Repressão intelectual. A manipulação de ideias e conceitos, o modo mais sofisticado 

de repressão e base dos processos de lavagem cerebral e paracerebral, com efeitos duradouros so-

bre a manifestação da consciência. 

 

Taxologia. Sob o enfoque da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem al-

fabética, 13 tipos posturas e práticas promotoras de repressões conscienciais: 

01. Adorações: a veneração a ídolo ou relicário. 

02. Antifisiologia: a prática da mutilação sexual de mulheres através da infibulação;  

a aceitação da mutilação sexual de homens através da circuncisão. 

03. Castas: o sistema de castas na Índia. 

04. Consumismos: as festividades anuais promotoras de consumismo exacerbado. 

05. Discriminações: o assédio moral e bullying. 

06. Estética: a sobrevalorização da magreza das modelos de moda; os estereótipos de 

beleza. 
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07. Idiotismos culturais: a idolatria da vaca na Índia; o espetáculo primitivo da toura-

da; os objetos de cores diferentes conforme o gênero do bebê. 

08. Iniciações: as sociedades secretas e os movimentos iniciáticos. 

09. Maternidade: a exacerbação da gestação humana para a condição de completude da 

mulher. 

10. Mitos: a existência da alma gêmea. 

11. Religiões: a formação religiosa da catequese. 

12. Sectarismos: o fanatismo religioso do homem-bomba. 

13. Tradições: os tradicionalismos nacionalistas. 

 

Efeitos. Segundo a Experimentologia, eis, na ordem alfabética, 7 consequências, cons-

cientes ou inconscientes, da autorrepressão consciencial: 

1.  Alterações profundas de personalidade. 

2.  Auto e heterassédio. 

3.  Ausência de consciência autocrítica. 

4.  Fanatismo político ou religioso. 

5.  Lavagem subcerebral consumada. 

6.  Obcecação, ideia fixa ou monoideísmo. 

7.  Perda de parte da vida intrafísica e da proéxis. 

 

Desrepressão. A promoção da autodesrepressividade sadia se dá pela pacificação íntima 

e flexibilidade com foco na interassistencialidade, conquistando a eficácia na assimilação das vi-

vências intra e extrafísicas, priorizando a holomaturidade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin desreprimida, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autabertismo  neopensênico:  Neopensenologia;  Homeostático. 

02.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autocognição  desrepressiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

05.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

06.  Automutação:  Recexologia;  Homeostático. 

07.  Coerção  social:  Sociologia;  Nosográfico. 

08.  Descompressão  consciencial:  Intraconscienciologia;  Neutro. 

09.  Desopressão  holopensênica:  Holopensenologia;  Homeostático. 

10.  Desrepressão  docente:  Parapedagogia;  Homeostático. 

11.  Desrepressão  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

12.  Efeito  da  repressão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Fôrma  holopensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

14.  Holopensene  desrepressor:  Reeducaciologia;  Homeostático. 

15.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

  

A  DESREPRESSÃO  CONSCIENCIAL  É  CONDIÇÃO PRIORI-
TÁRIA  PARA  ALCANÇAR  A  COERÊNCIA  AUTOPENSÊNICA  

E  A  HOLOMATURIDADE  PESSOAL,  QUALIDADES  SINE  

QUAE  NON  PARA  A  OBTENÇÃO  DA  DESPERTICIDADE. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou lavagens cerebrais do passado 

compressoras da atual manifestação consciencial? Quais medidas vem adotando para a remissão 

desse quadro? 

 
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 

194 e 195. 
2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 

1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 214, 430, 

432, 505, 520, 521, 578 e 625. 

 

P. M. G. 
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C O N S C I N    D I S L É X I C A  
( A D A P T A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin disléxica é a pessoa, homem ou mulher, portadora de desordem 

perceptiva gerada pela estrutura de funcionamento diferenciada do cérebro nos processamentos 

linguísticos relacionados à leitura e escrita, podendo fixar-se na dificuldade e transtorno ou cons-

cientizar-se da maneira singular de pensar. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra deriva 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmen-

te no Século XIII. O segundo prefixo dis procede do idioma Grego, dus, “distúrbio; dificuldade; 

privação; enfraquecimento”. O termo lexia vem do idioma Grego, léksis, “palavra; ação de falar; 

elocução; léxico”. A palavra dislexia surgiu, na Alemanha, em 1881. Apareceu, no idioma Portu-

guês, em 1913. 

Sinonimologia: 1.  Conscin com dislexia. 2.  Pessoa de inteligência normal com pertúr-

bio de linguagem. 3.  Pessoa de leitura lentificada. 4.  Pessoa com deficit linguístico. 5.  Conscin 

bradiléxica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo dislexia: dis-

léxica; disléxico; Dislexicologia; dislexicológica; dislexicológico. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin disléxica infantil, conscin disléxica ado-

lescente e conscin disléxica madura são neologismos técnicos da Adaptaciologia. 

Antonimologia: 01.  Conscin aléxica. 02.  Conscin dislálica. 03.  Conscin blesa. 04.  Por-

tador de disgrafia. 05.  Portador de disortografia. 06.  Pessoa hiperativa. 07.  Deficiente cognitivo. 

08.  Deficiente auditivo. 09.  Deficiente visual. 10.  Deficiente mental. 

Estrangeirismologia: o loop fonológico; o livro dyslexic friendly. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao ajustamento das habilidades linguísticas. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Dislexia: pro-

lixidade cerebral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autocorreção pensenográfica; o holopensene 

pessoal da adaptação cerebral; a criação de novas trilhas cerebrais corrigindo a autopensenidade; 

os grafopensenes; a grafopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; o fortalecimento do holopensene 

pessoal da autossegurança. 

 

Fatologia: a desdramatização quanto ao fracasso inesperado; a dificuldade na aprendiza-

gem da leitura e da escrita, apesar da inteligência normal e ausência de problemas gerais de 

aprendizagem; o convívio diário e contínuo com a dislexia; a persistência da dislexia apesar da 

boa escolaridade; as incompreensões vividas pelos disléxicos; a capacidade de aprender muito, se 

bem ensinado; o fato de a pessoa atilada ser capaz de consertar os próprios transtornos de lingua-

gem; a forma essencial de reagir ao sentimento de confusão gerado naturalmente por estímulo ex-

terno; as desorientações sintomáticas; as distorções perceptivas; a importância de apoio às crian-

ças e adolescentes disléxicos nas escolas básicas; o papel da preceptoria especializada e diferen-
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ciada na infância; os diferentes níveis de dislexia; o espectro das dificuldades, além das relativas 

ao aprendizado da leitura e da escrita; a lateralidade atrapalhada; a falta de atenção habitual; a di-

ficuldade para o reconhecimento instantâneo das palavras; o baixo rendimento na leitura; o sole-

trar para ler; o ler em sussuro para entender o lido; a necessidade de maior tempo para mudar de 

bloco; o desligamento instintivo; o voo de pensamento; o entrecortar o diálogo com excursões 

pensamentais devaneantes; as trocas lexicais involuntárias; o malabarismo necessário para recu-

perar as palavras corretas estocadas no cérebro; os embaraços provocados pela hipomnésia ver-

bal; as dúvidas paralisantes frequentes; as estratégias de compensação; o descuido com a forma;  

a dificuldade com a autorganização, particularmente com o endereçamento das coisas; o potencial 

incomum desperdiçado; a genialidade abafada; o conflito gerado pela divergência entre pensar rá-

pido e expressar-se lento; a leitura não sequencial; a inadaptação a diversos métodos de alfabeti-

zação; o fato de a dislexia poder ser corrigida pelo autesforço; o saber tirar vantagem da dislexia 

em prol da intelectualidade; o fato de nem toda dificuldade de leitura ou aprendizagem ter origem 

no transtorno da dislexia; o diagnóstico multidisciplinar; a pista genética através do histórico fa-

milial; o aprendizado mais lento, não necessariamente inferior, podendo gerar desmotivação; as 

sequelas na autestima; o trabalho com os pontos fracos e incentivos aos pontos fortes; o estilo 

apostilhado de escrita sendo mais amigável para o disléxico; a melhora da autossegurança na es-

crita pela utilização do computador com recursos de autocorreção; a hipótese de o mau uso do 

computador comprometer o sistema perceptivo da criança gerando dificuldade com a leitura e es-

crita; o preconceito contra o aluno disléxico; a sensação de ser ET diante do convencional; o erro 

de diagnóstico; o aluno rotulado de “burro”, preguiçoso, desleixado ou desinteressado quando, na 

verdade, é disléxico; as alterações emocionais: resistência, recusa, culpa, raiva, inveja, vergonha, 

inatingibilidade, imaturidade, insegurança, dependência, medo, sonolência, inquietação; o fato de 

as crianças disléxicas apresentarem maior probabilidade à evasão escolar, afastamento dos ami-

gos ou tentarem suicídio; o respeito dos familiares às idiossincrasias do disléxico; o ato de não 

expor negativamente o disléxico comparando-o com outros membros da família; as medidas de 

autoproteção do disléxico na tentativa de reduzir a tensão intrapsíquica; a necessidade de mais 

horas de estudo em relação aos alunos bons leitores; a constatação de ser a perseverança o pri-

meiro aprendizado dos disléxicos bem sucedidos; o trabalhar com a dislexia e não contra ela. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as perturbações 

somáticas com efeitos indiretos no holochacra; o processo de codificação e decodificação da sina-

lética energética e parapsíquica do disléxico enquanto questão de pesquisa; a fixação da atenção 

no coronochacra como método de concentração; o parafato de a consciência não ser tábula rasa;  

o reservatório holomnemônico impresso na paragenética utilizado para recursos compensatórios. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo deficit sensorial–dislexia; o sinergismo comórbido hipe-

ratividade-dislexia; o sinergismo ansiedade-dislexia; o sinergismo taquipsiquismo-dislexia; o si-

nergismo atenção redobrada–inteligência aplicada. 

Principiologia: o princípio da singularidade (cada disléxico tem características, habili-

dades e inabilidades próprias); o princípio de respeitar o limite e valorizar o potencial do disléxi-

co; o princípio de quanto melhor estiver informado, mais equipado estará o disléxico para direci-

onar os próprios esforços de fortalecimento e compensação; o princípio de rapidez não ser sinô-

nimo de qualidade na leitura; o princípio de o processo de aprendizagem ser individual e único;  

o princípio de traçar metas realistas, porém otimistas. 

Codigologia: o código alfabético; o código linguístico; o código de decodificação pes-

soal da linguagem escrita. 

Teoriologia: a teoria psicolinguística das causas da dislexia; a teoria neurológica da 

Etiologia da dislexia. 

Tecnologia: o controle da desorientação disléxica pela técnica do estado vibracional;  

a técnica de concentrar-se em ponto da própria cabeça para conseguir ler mais rápido; a técnica 
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de levar escrito os argumentos de apresentação em palestra, para suprir possíveis falhas mnemô-

nicas ou confusões conceituais; as técnicas para domínio dos símbolos; a técnica da leitura em 

voz alta; as técnicas de instrução em leitura; as técnicas de intervenção explícita e intensiva em 

leitura, diferenciada para cada tipo de dislexia; a técnica do ensino multissensorial. 

Voluntariologia: o percentual de disléxicos no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pen-

senologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o labaratório conscienciológi-

co da sinalética energética e parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Holomnemônica; 

o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito da dislexia sobre o rendimento da alfabetização; o efeito da aplica-

ção da inteligência prática na autossuperação das dificuldades; a redução dos sintomas da disle-

xia como efeito do controle da desorientação peculiar do disléxico; os efeitos emocionais severos 

em consequência do diagnóstico tardio da dislexia; as dificuldades com leitura, escrita, fala e di-

reção como efeito de desorientações desencadeadas pelas confusões na decodificação dos símbo-

los; o medo e ansiedade como efeito de fracassos nas tarefas de leitura e escrita; o efeito da ida-

de, em particular a menopausa da mulher, no agravamento dos sintomas da dislexia. 

Neossinapsologia: as mudanças neossinápticas decorrentes da autoconscientização de 

saber-se conscin disléxica; a plasticidade cerebral garantindo a capacidade do disléxico de criar 

novas rotas neuroniais e consequentes neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo (processo leitor) percepção-compreensão-interpretação-apreciação- 

-aplicação; a falha no ciclo (ativação cerebral) produtor de fonema–analisador de palavra–de-

tector automático; o ciclo patológico atraso na leitura–dificuldade de aprender–esquiva social– 

–evasão escolar–perda de interesse–medo do insucesso–talento desperdiçado; o ciclo homeostá-

tico atraso na leitura–reconhecimento das dificuldades–autocompreensão–estratégias de com-

pensação–autodeterminação–criatividade–genialidade. 

Enumerologia: a confusão mental; a desorganização; a lentidão; a hipomnésia; a baixa 

autestima; a solidão; o fracasso. 

Binomiologia: o binômio decodificação leitora–codificação escritora; o binômio difi-

culdade lectoescritora–atraso escolar; o binômio leitura silenciosa–leitura em voz alta; o binô-

mio dislexia de evolução–dislexia adquirida (afasia); o binômio dislexia visual–dislexia auditiva; 

o binômio (limiar) educação-saúde; o binômio (ideológico) escolarização-medicalização. 

Interaciologia: a interação paradoxal ilhas de dificuldades–oceanos de habilidades;  

a interação disléxico-família; a interação disléxico-mesologia. 

Trinomiologia: o trinômio (aliteração) dislexia-disgrafia-disortografia; o diagnóstico 

referente ao trinômio leitura-escrita-memorização; o trinômio leitura-pensamento-escrita; o tri-

nômio leitura-escrita-soletração; o trinômio tipológico da dislexia leve-médio-grave. 

Antagonismologia: o antagonismo apreensão contextual (facilidade) / detalhamento 

pontual (dificuldade); o antagonismo dislexia / deficit intelectual; o antagonismo deficiência sen-

sorial / dislexia; o antagonismo criança mal alfabetizada / criança disléxica; o antagonismo de-

sajuste social / dislexia; o antagonismo dificuldade / impossibilidade; o antagonismo transtorno 

/ habilidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a dislexia, considerada transtorno, poder gerar a genia-

lidade. 

Politicologia: a política de treinamento do professor para o ensino adequado ao aluno 

disléxico; a iniciativa estadunidense (2001) da política educacional “Nenhuma criança deixada 

para trás” favorecendo os disléxicos. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a controvérsia relativa ao projeto de lei sobre o exa-

me diagnóstico da dislexia em toda a rede municipal de ensino, tramitando na Câmara Municipal 

de São Paulo (Data-base: outubro, 2011). 

Filiologia: a leiturofilia. 

Fobiologia: a leiturofobia; a bibliofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome disléxica. 
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Mitologia: o mito de o disléxico ser incapaz de ter rendimento cognitivo superior; o mi-

to de a dislexia acabar na adultidade; o mito de todo canhoto ser disléxico; a implosão de mitos 

sobre a dislexia pelas pesquisas através do escaneamento do cérebro. 

Holotecologia: a lexicoteca; a mnemonicoteca; a cognoteca; a tecnoteca; a logicoteca; 

a pensenoteca; a cerebroteca; a experimentoteca. 

Interdisciplinologia: a Adaptaciologia; a Dislexiologia; a Leiturologia; a Psicolinguísti-

ca Educacional; a Psicopedagogia; a Fonoaudiologia; a Neuropsicologia; a Neurociência Cogniti-

va; a Cerebrologia; a Geneticologia; a Comunicologia; a Parageneticologia; a Pensenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin disléxica; a conscin imatura; a conscin lúcida; a isca humana in-

consciente; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a pessoa criativa; a conscin enciclope-

dista. 

 

Masculinologia: o psicolinguista; o psicólogo; o psiquiatra; o fonoaudiólogo; o psicope-

dagogo; o professor; o neurologista; o inventor; o cientista; o político; o estrategista; o escritor;  

o artista; o esportista; o confusino; o leiturofóbico; o disléxico mau leitor; o disléxico bom leitor; 

o leiturofílico; o gênio; o disléxico tenepessista. 

 

Femininologia: a psicolinguista; a psicóloga; a psiquiatra; a fonoaudióloga; a psicopeda-

goga; a professora; a neurologista; a inventora; a cientista; a política; a estrategista; a escritora;  

a artista; a esportista; a confusina; a leiturofóbica; a disléxica má leitora; a disléxica boa leitora;  

a leiturofílica; a gênia; a disléxica tenepessista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sa-

piens autodeterminator; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Ho-

mo sapiens recyclans; o Homo sapiens autoeducatus; o Homo sapiens intellegens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin disléxica infantil = a criança diagnosticada disléxica, dependen-

do da iniciativa dos pais para a profilaxia ou minimização do danos emocionais; conscin disléxica 

adolescente = o jovem diagnosticado disléxico, encontrando, por si mesmo, técnicas saudáveis de 

aproveitamento das habilidades e talentos peculiares; conscin disléxica madura = o adulto diag-

nosticado disléxico, necessitando autossuperar-se das autestigmatizações geradas pelas autoin-

compreensões acumuladas no decorrer da vida. 

 

Culturologia: a cultura de respeito às diferenças; a inadaptação à cultura da competiti-

vidade; a raiz comum e desenvolvimento variado da dislexia nas diferentes culturas. 

 

Sintomatologia. Pela Conscienciometrologia, para efeito de autavaliação da conscin in-

teressada, eis, na ordem alfabética, 12 características indicativas de sinais do transtorno disléxico: 

01. Atrasos: nas habilidades perceptivo-linguísticas associadas com a leitura, escrita  

e ortografia. 

02. Confusões: de tempo; de espaço; de lateralidade; de relacionar sons à letras. 

03. Desorganização: do pensamento, com maior frequência. 

04. Dificuldades: de compreensão na leitura; de soletração; de fazer rimas; de concen-

tração; no aprendizado de segunda língua. 

05. Hipomnésia: de curto prazo (instruções, recados). 

06. Imaturidades: na estrutura cerebral; no sistema fonológico. 

07. Inversões: de símbolos; de letras; de palavras, em número maior de vezes se com-

parado ao não disléxico. 
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08. Lentificação: da leitura de parágrafos longos ou com vocabulário recheado de ter-

mos novos. 

09. Movimentação: dos lábios; da cabeça ao longo da linha no processo da leitura. 

10. Saltos: de palavras; de linhas. A técnica de acompanhar a leitura com o dedo. 

11. Subvocalização: no ato da leitura. 

12. Tensão: ao ler, principalmente em voz alta; em fazer testes. 

 

Terapeuticologia: o desenvolvimento e manutenção da atenção pela própria pessoa;  

a Fonoaudioterapia; a Psicoterapia; o apoio psicopedagógico; a intervenção psicolinguística. 

 

Habilidades. Pela Autossuperaciologia, quando o disléxico aprende a transpor dificulda-

des e atrasos gerados pelo próprio modelo de funcionamento cerebral, pode desenvolver habilida-

des compatíveis com tal modo de apreender e processar o conhecimento, por exemplo, as 9 dis-

postas a seguir na ordem alfabética: 

1.  Ambientalismo: o alto potencial para autoconscientização ambiental. 

2.  Criatividade: o desabrochar do talento criativo. 

3.  Curiosidade: a aptidão de tornar-se mais curioso se comparado à média. 

4.  Extrapolacionismo: a perícia em saltos conceituais, extrapolando resultados dos pen-

sadores sequenciais (os não disléxicos). 

5.  Imaginação: a propriedade de pensar principalmente em imagens. 

6.  Intuição: a predisposição de ser altamente intuitivo e aberto a insights. 

7.  Percepção: a capacidade de perceber e pensar multissensorialmente. 

8.  Solucionática: a perspicácia de apresentar boas, inovadoras e surpreendentes solu-

ções aos problemas. 

9.  Taquipsiquismo: a desenvoltura do pensar mais rápido, em relação à média. 

 

Realidade. Muitos gênios da humanidade são considerados disléxicos, contudo isso não 

faz da dislexia condição desejável. Em geral, produz-se o mesmo usando o triplo de tempo e de 

energia. Se algo não é bom, não adianta fazer maquiagem. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin disléxica, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Adaptaciofilia:  Adaptaciologia;  Homeostático. 

02.  Apreensibilidade:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

03.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

04.  Autografia  cutânea:  Somatologia;  Neutro. 

05.  Autossuperação  específica:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Bibliofobia:  Mentalsomatologia;  Nosográfico. 

07.  Cérebro  dicionarizado:  Holocerebrologia;  Neutro. 

08.  Compensação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Cosmoética  formal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Defeito  desfeito:  Autorrecexologia;  Homeostático. 

11.  Distorção  mnemônica:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Educação  primária:  Reeducaciologia;  Neutro. 

13.  Leitura:  Leiturologia;  Neutro. 

14.  Leitura  correta:  Cosmovisiologia;  Homeostático. 

15.  Mnemotécnica  vocabular:  Mnemossomatologia;  Neutro. 
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QUANTO  MAIS  CEDO  A  CONSCIN  DISLÉXICA  DESCOBRIR- 
-SE  DOTADA  DE  HABILIDADES  PECULIARES  NA  MANEIRA  

DE  PENSAR  E  DE  AUTORIENTAR-SE,  MAIORES  CHANCES  

TERÁ  DE  OBTER  RENDIMENTO  SOCIAL  E  PROFISSIONAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui 7 ou mais sinais da dislexia? Já avaliou 

quanto tempo leva para reestabelecer o fluxo do pensamento diante das desorientações naturais 

provocadas por estímulos externos? Está autoconsciente do modo multissensorial de pensar? 
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C O N S C I N    D I S P E R S I V A  
( D I S P E R S O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin dispersiva é a pessoa, homem ou mulher, com dificuldade de 

manter a concentração ou a atenção em algum foco, alternando constantemente o pensamento em 

diversas direções, de modo confuso e desorganizado, desperdiçando oportunidades evolutivas es-

senciais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. O termo dispersão procede do mesmo idioma Latim, dispersio, “dispersão; repartição; 

distribuição”. Apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Conscin dispersa. 2.  Conscin desatenta. 3.  Conscin desconcentrada. 

4.  Conscin displicente. 5.  Conscin desorganizada. 6.  Conscin saltuária. 

Neologia. As duas expressões compostas conscin dispersiva inconsciente e conscin dis-

persiva consciente são neologismos técnicos da Dispersologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin concentrada. 2.  Conscin atenta. 3.  Conscin focada.  

4.  Conscin eficiente. 5.  Conscin racional. 6.  Conscin coerente. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à manutenção da hiperacuidade. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Sem concen-

tração, estagnamos. 

Ortopensenologia. Eis 3 ortopensatas classificadas em 2 subtítulos, citadas na ordem al-

fabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Dispersão. O devaneio nada mais é do que modalidade da dispersão mental ou des-

focagem da autoconcentração. A dispersão mental favorece e predispõe a atuação dos assediado-

res extrafísicos”. “Não há pesquisa parapsíquica com dispersão de atenção”. 

2.  “Dispersões. A dispersão da psicomotricidade leva ao nomadismo e à riscomania.  

A dispersão do cérebro leva ao devaneio e à desatenção. A dispersão da memória leva à hipo-

mnésia e à ausência da História Pessoal”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da dispersividade; o holopensene da desatenção;  

o holopensene pessoal da despriorização; o bagulho pensênico; os exopensenes; a exopensenida-

de; os entropopensenes; a entropopensenidade; o controle dos lateropensenes patológicos intrusi-

vos; a lateropensenidade sadia faltante; a superação do holopensene pessoal da antiparaperceptibi-

lidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: a desatenção intrafísica; os devaneios; a indisciplina mental; a falta de con-

centração mental; a desobservação; a atenção saltuária; a dificuldade de aprendizagem; a distra-

ção gerando lapsos de memória; a desatenção às prioridades evolutivas; o descuido com a forma; 

a despriorização ao manter o foco no supérfluo; a manutenção da atenção doentia; a negligência 

com os cuidados somáticos; o atrofiamento da acuidade; a falha na percepção dos fatos; a baixa 

captação de ideias; a percepção de desvio da proéxis; a desorganização levando à redução da pro-

dutividade na autoproéxis; a conscientização, ainda inicial, da Cosmoética; a superação da dis-
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persão pela autorreeducação; a reciclagem existencial; a reperspectivação da vida visando o com-

pléxis. 

 

Parafatologia: o esforço na autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a dis-

persão da atenção extrafísica; a paraatenção defasada; a autocorrupção quanto ao autoparapsiquis-

mo; a dispersão energética e parapsíquica pessoal; a falta de observação extrafísica; a deficiência 

da acuidade na percepção dos parafatos; a ausência de atenção no refinamento paraperceptivo;  

o deficit de atenção parapsíquica; a falta de lucidez aos parafatos; a evitação da obnubilação da 

paraatenção sadia, cosmoética; a baixa rememoração das vivências extrafísicas; o trabalho ener-

gético profilático sustentando a paraatenção interdimensional; o foco nas autoparapercepções;  

a dificuldade em desenvolver a projetabilidade lúcida; a valorização das percepções relativas  

à projetabilidade lúcida; o esforço contínuo na aplicação da mobilização básica de energias 

(MBE); a exigência de autorganização para a prática diária da tenepes; a conexão com o ampara-

dor extrafísico auxiliando nas tarefas pessoais. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dispersividade–paralisação evolutiva; o sinergismo de-

satenção-desinformação-desmemoriação; a ausência do sinergismo cérebro-paracérebro causan-

do visão multidimensional limitada; o sinergismo desatenção-incompreensão; o sinergismo da 

atenção aos detalhes do cotidiano; o sinergismo atenção-parapercepção; o sinergismo foco-pa-

raatenção. 

Principiologia: o princípio da acuidade na priorização da atenção. 

Codigologia: a aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC) na superação da dis-

persão consciencial. 

Teoriologia: a teoria da boa atenção levando à boa percepção; a teoria da restauração 

da atenção. 

Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da imobilidade física vígil 

(IFV); as técnicas da Cosmoética; os autesforços na aplicação da técnica da recéxis. 

Voluntariologia: o engajamento no trabalho grupal do voluntariado conscienciológico;  

o voluntariado tarístico antidesperdício; o voluntariado interassistencial nas Instituições Consci-

enciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatolo-

gia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da 

diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: o efeito da dispersão sobre a atenção; o efeito da perda da memória na ca-

pacidade cognitiva; os efeitos colaterais da falta de compreensão e de raciocínio. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir dos atendimentos consciencioterá-

picos; as neossinapses derivadas das paraneossinapses inatas; as neossinapses e paraneossinap-

ses construídas interativamente. 

Ciclologia: o ciclo vicioso; o ciclo interprisional. 

Enumerologia: a desatenção; a distração; a desorganização mental; a ansiedade; a aco-

modação; a falta de foco; a ausência de objetividade. 

Binomiologia: o binômio desatenção-parapsiquismo; o binômio desatenção-esqueci-

mento; o binômio desatenção extrafísica–ausência de percepção dos parafatos; a necessidade do 

binômio detalhismo-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio dispersão-desconcentração-desfocagem; o trinômio desaten-

ção-dispersão-paralisação. 

Polinomiologia: o polinômio desânimo-exaurimento-irritação-insatisfação; o polinômio 

cobrança íntima–desacerto–insegurança–dependência–medo. 
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Interaciologia: a interação desatenção-desconcentração consciencial. 
Crescendologia: o crescendo da desatenção cognitiva; o crescendo importante-urgente- 

-prioritário. 
Antagonismologia: o antagonismo desatenção intrafísica / desatenção extrafísica; o an-

tagonismo paraatenção / paradesatenção. 

Paradoxologia: o paradoxo de a liberdade pensênica, quando anárquica, aprisionar  
a consciência à própria desorganização íntima. 

Politicologia: a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da autopensenização ininterrupta; a lei da autorreeducação ilimitada;  
a lei da autorresponsabilidade evolutiva. 

Fobiologia: a decidofobia; a neofobia; a autopesquisofobia; a disciplinofobia; a volicio-
fobia; a projeciofobia; a tanatofobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da insegu-
rança; a síndrome do ansiosismo. 

Mitologia: a demolição do mito “o pau se nasce torto, morre torto”. 

Holotecologia: a atencioteca; a pensenoteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca; a soma-
toteca; a fenomenoteca; a mnemoteca; a psicoteca; a encicloteca. 

Interdisciplinologia: a Dispersologia; a Ortopensenologia; a Disciplinologia; a Concen-
traciologia; a Determinologia; a Cosmoeticologia; a Energossomatologia; a Proexologia; a Dis-
cernimentologia; a Autorganizaciologia; a Percepciologia; a Assistenciologia; a Tenepessologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 
Elencologia: a conscin dispersiva; a conscin negligente; a conscin superficial; a conscin 

esforçada; a conscin pesquisadora; a conscin autorrecicladora. 
 
Masculinologia: o intermissivista inadaptado; o intermissivista disperso; o reciclante 

existencial; o buscador-borboleta; o projetor inconsciente; o verbetógrafo; o inversor existencial;  
o tenepessista; o pesquisador. 

 
Femininologia: a intermissivista inadaptada; a intermissivista dispersa; a reciclante exis-

tencial; a buscadora-borboleta; a projetora inconsciente; a verbetógrafa; a inversora existencial;  
a tenepessista; a pesquisadora. 

 
Hominologia: o Homo sapiens dispersus; o Homo sapiens infantilis; Homo sapiens im-

maturus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens communicativus; o Homo sapiens intermis-
sivus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens tenepes-
sabilis. 

 

V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: conscin dispersiva inconsciente = aquela ainda incapaz de associar as 

procrastinações e incompletismos pessoais às dificuldades de concentração e atenção; conscin 
dispersiva consciente = aquela lúcida quanto a associação das procrastinações e incompletismos 
pessoais às dificuldades de concentração e atenção. 

 
Culturologia: a cultura da Reeducaciologia; a cultura do autenfrentamento; a cultura 

do aqui-agora-já; a cultura do antidesperdício. 

 
Terapeuticologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, em ordem al-

fabética, 12 aspectos passíveis de serem desenvolvidos pela conscin autodeterminada, contributi-
vos na reeducação da dispersão: 

01. Atenção: o desenvolvimento da atenção na percepção dos fatos. 

02. Autocognição: a persistência na busca do autoconhecimento a partir da autopes-
quisa. 
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03. Concentração: o esforço no entendimento das informações por meio da focagem. 

04. Confrontação técnica: a desinibição perante o questionamento de dúvidas. 
05. Detalhamento: o cuidado na percepção das minudências. 
06. Energização: a aplicação das práticas energéticas de modo exaustivo. 
07. Enumeração: a relação exaustiva das atividades prioritárias. 
08. Planejamento: o estabelecimento de metas pró-evolutivas. 
09. Ponderação: a autorreflexão contínua por meio da ponderação e do raciocínio ló-

gico. 
10. Priorização: a escolha da ordem sequencial das atividades essenciais a serem reali-

zadas. 
11. Sinergismo: a otimização das recins antidispersão por meio do sinergismo consci-

enciometria-consciencioterapia. 
12. Síntese: o registro abreviado das ideias durante a leitura, para consulta posterior  

e auxílio na memorização. 
 

VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com a conscin dispersiva, indicados para a expansão das abor-
dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Abstração:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

02. Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

03. Antidispersividade  cotidiana:  Rotinologia;  Neutro. 
04. Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

05. Atenção  cognitiva:  Neuroconscienciologia;  Neutro. 
06. Atenção  extrafísica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07. Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08. Autodispersividade:  Autexperimentologia;  Nosográfico. 

09. Desviacionismo:  Proexologia;  Nosográfico. 
10. Diletantismo  antievolutivo:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 
11. Dispersão  intelectual:  Dispersologia;  Nosográfico. 

12. Infocomunicação  dispersiva:  Infocomunicologia;  Nosográfico. 

13. Síndrome  da  dispersão  consciencial:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 
14. Síndrome  do  autodesperdício:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15. Travão  da  autodesperticidade:  Autassediologia;  Nosográfico. 

 

A  AUTODISPERSÃO  AINDA  É  TRAVÃO  EVOLUTIVO  PARA  

MUITOS  INTERMISSIVISTAS.  EMBORA  NEM  SEMPRE  PER-
CEBIDA  OU  ADMITIDA,  É  CAUSA  DE  AUTODESORGANIZA-
ÇÃO  E  POSTERGAÇÃO  DO  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 

 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já parou para pensar sobre o efeito da dispersão 

consciencial? Quais práticas considera eficazes para a mudança dessa postura? 
 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 
536. 

 

S. Y. W. 
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C O N S C I N    D I S P L I C E N T E  
( A U T O C O N S C I E N C I O M E T R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin displicente é aquela pessoa sem alegria nem entusiasmo, ente-

diada, apática e descontente, com descaso e falta de empenho nas atividades essenciais da vida 

humana. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. 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 prefixo intra vem igualmente 

do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo 

ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. A palavra displicente provém igualmente do idioma Latim, displicens, de displicere, “desa-

gradar; descontentar; desgostar”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Pessoa desleixada. 2.  Desinteresse pessoal. 3.  Autoindisponibilida-

de. 4.  Vontade débil. 

Neologia. As duas expressões compostas minidisplicência pessoal e maxidisplicência 

pessoal são neologismos técnicos da Autoconscienciometrologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin diligente; interesse pessoal. 2.  Autodisponibilidade; auto-

motivação. 3.  Vontade decidida. 4.  Pessoa dedicada e caprichosa. 5.  Conscin detalhista. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Evitemos 

a autodisplicência. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o desconhecimento do materpensene pessoal. 

 

Fatologia: a autodisplicência; a autonegligência; a autodesorganização; os autenganos 

rotineiros; a autoirreflexão; a autocorrupção; o autassédio; o desinteresse; a preguiça; a indolên-

cia; a leseira; o langor; a adinamia; a indisposição; a acídia; a desídia; a incúria; a apatia; a abulia; 

a inércia; a hipomnésia; o relaxamento; o desleixo; a desmotivação; a desatenção; a indiferença;  

o descaso; a alienação; o indiferentismo; o acriticismo; a esquiva intelectual; a indisponibilidade 

pessoal; a vida tediosa; o estado de aborrecimento cronicificado; as omissões deficitárias; a ano-

mia pessoal; a vontade débil; o porão consciencial na adultidade; os descuidos habituais; a insen-

sibilidade; o caminho aberto ao incompléxis; a ausência da Priorologia; o desconhecimento do 

megatrafar pessoal; o desconhecimento da existência da Proexologia. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Interaciologia: a interação nociva autodisplicência-antissegurança. 

Legislogia: a lei do esforço mínimo. 

Fobiologia: a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 

Holotecologia: a nosoteca; a metodoteca. 
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Interdisciplinologia: a Autoconscienciometrologia; a Perfilologia; a Caracterologia;  

a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Recexologia;  

a Homeostaticologia; a Paraprofilaxiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin displicente; a vítima veterana de acidentes de percurso; a consréu 

ressomada; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o desgostoso; o entediado; o descontente; o des-

mazelado. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a desgostosa; a entediada; a descontente; a des-

mazelada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens displicens; o Homo sapiens consumptor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: minidisplicência pessoal = o ato de bater e fechar a porta do carro dei-

xando a chave dentro; maxidisplicência pessoal = o ato de acender o fósforo para ver se tem com-

bustível no tanque do carro. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, a tabela com 18 personalidades, cidadãos, profissionais, homens, mulheres, e as respecti-

vas práticas pessoais, óbvias, dos atos mais comuns de displicência: 

 

Tabela  –  Confrontos  Personalidades  /  Displicências 

 

N
os

 Personalidades Displicências 

01. Autor / autora de livro Cacófatos excluíveis do texto 

02. Consumidor / consumidora Pirataria multifacetada 

03. Eleitor / eleitora Reeleição de políticos corruptos 

04. Enfermeiro / enfermeira Paciente no lar / na UTI 

05. Gestor / gestora medíocres Caixa 2 / caixa 3 

06. Governante eleito Esquecimento das promessas 

07. Jornalista-cronista Croniquetas diárias sem conteúdo 

08. Magistrado / magistrada Processos comatosos engavetados 

09. Mecânico / mecânica Fósforo / tanque de combustível 

10. Motorista homem / mulher Dirigir veículo estando bêbado   

11. Mulher da classe média Megaconsumismo com roupas 

12. Passadeira Ferro de passar roupa deixado ligado 

13. Passageiro / passageira do veículo Não atar o cinto de segurança 

14. Pesquisador / pesquisadora eletronóticos Multidimensionalidade pessoal 

15. Pesquisador / pesquisadora, em geral Sinalética parapsíquica pessoal 
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N
os

 Personalidades Displicências 

16. Político / política vulgar Corrupção passiva / ativa 

17. Portador / portadora de arma Arma de fogo deixada à mão (menor) 

18. Pré-serenão / pré-serenona vulgares Iscagem humana inconsciente 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes nosográficos da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, 

evidenciando relação estreita com a conscin displicente, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aborrecimento:  Psicossomatologia. 

02.  Acídia:  Parapatologia. 

03.  Acrasia:  Experimentologia. 

04.  Acriticismo:  Parapatologia. 

05.  Alienação:  Intrafisicologia. 

06.  Anomia:  Intrafisicologia. 

07.  Autassédio:  Parapatologia. 

08.  Autocorrupção:  Parapatologia. 

09.  Autodesorganização:  Parapatologia. 

10.  Decidofobia:  Parapatologia. 

 

A  DISPLICÊNCIA  É  TIRIRICA  GRASSANDO  EM  TODOS   
OS  CAMPOS  DA  SOCIN,  AINDA  PATOLÓGICA,  EXIGINDO 

CAMPANHAS  PÚBLICAS  DE  ESCLARECIMENTO  E  RECI-  
CLAGENS  INDIVIDUAIS  DAS  PESSOAS  MAIS  LÚCIDAS. 

 

Questionologia. Você é mais da displicência ou mais da diligência? Qual foi o último 

ato de displicência cometido por você? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 

772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísti-
cas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 

15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – 
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associa-

ção Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 93, 103, 151 e 195. 

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 362, 919, 930, 974, 1.016, 1.045 e 1.118. 

3.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; página 959. 

4.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 146 e 659. 
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C O N S C I N    D I S S I M U L A D A  
( D I S S I M U L A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin dissimulada é a pessoa, homem ou mulher, apresentando com-

portamento furtivo e disfarçado perante fatos e situações, ao esquivar-se das autorresponsabilida-

des em prol de favorecimento próprio. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva do mesmo 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico procede igualmente do idioma Latim, physicus, e este 

do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Conscin insincera. 2.  Conscin inautêntica. 3.  Conscin fingida. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo dissimula-

ção: antidissimulação; autodissimulação; Dissimulaciologia; dissimulada; dissimulado; dissimu-

lador; dissimuladora; dissimulante; dissimular; dissimulatório; dissimulável; dissimulativo; dis-

símulo; indissimulável. 

Eufemismologia. O uso do eufemismo dissimular a verdade, para justificar a inautenti-

cidade anticosmoética. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin dissimulada, conscin dissimulada mínima 

e conscin dissimulada máxima são neologismos técnicos da Dissimulaciologia. 

Pseudonimologia: o pseudônimo na condição de dissimulador da identidade pessoal. 

Antonimologia: 1.  Conscin sincera. 2.  Conscin autêntica. 3.  Conscin honesta. 

Estrangeirismologia: a ausência de glasnost; a performance dissimulada. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autenticidade cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Existem me-

gatrafares dissimulados. Dissimulação é covardia. Dissimulação: mentira silenciosa. A dissimu-

lação desorienta. 

Coloquiologia. Eis 6 exemplos de expressões populares relativas ao tema: a cara de an-

jinho dissimulando autossantificação; as lágrimas de crocodilo evidenciando choro fingido;  

o amigo da onça sendo demonstração de falsidade; o ato de esconder o jogo; a cara de João sem-

-braço; o autengano de querer tapar o sol com a peneira. 

Citaciologia. Eis 3 sentenças do Marquês de Maricá (pseudônimo de Mariano José Pe-

reira da Fonseca, 1773–1848) relativas ao tema: – “A dissimulação algumas vezes denota prudên-

cia, mas ordinariamente fraqueza”. “Os homens probos são menos capazes de dissimulação do 

que os velhacos”. “A civilidade é uma impostura indispensável, quando os homens não têm as 

virtudes que ela afeta, mas os vícios que dissimula”. 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – A dissimulação é a mentira 

muda. A verdade não sofre dissimulação. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Aparências. A tristeza é inescondível. A alegria é dissimulável”. 

2.  “Verdade. A verdade rejeita enfeites e dispensa dissimulações”. 

3.  “Vivência. Os mais sábios debatem, os menos sábios dissimulam”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da dissimulação; os lateropensenes com segundas 

intenções, negativas e dissimuladas; a lateropensenidade; a ilicitude pensênica dissimulada; os 

nosopensenes; a nosopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade. 

 

Fatologia: a autodissimulação; as dissimulações egocêntricas autopromocionais; o traço 

pessoal representado; o autengrandecimento disfarçado do próprio ego; a satisfação malévola da 

conscin dissimulada; a autopacificação simulada; os consensos dissimulados; o ato de fingir bem-

-estar; o interesse dissimulado; a autovitimização dissimulada; a tentativa de mudar o outro com 

chantagem emocional; a carência afetiva dissimulada na doença; a ocultação de autoconflitos;  

a acepção de pessoas dissimuladas; a dissimulação do serial killer; o explosivo mascarado em 

forma de carta; o criminoso simulando ajudar a vítima; a adulteração de documentos; a mascara-

mento dos fatos; as agressões disfarçadas; a violência ocultada; a vingança camuflada; as cateque-

ses dissimuladas; os relacionamentos de fachada; a promiscuidade dissimulada; a dissimulação 

social; a manipulação midiática dos fatos reais; as “caras de felicidade” no facebook; o uso de 

roupa escura para esconder a obesidade; o ato de esconder os próprios sentimentos; a dissimula-

ção pública; a dissimulação jurisprudencial; a dissimulação maliciosa; a simulação de fraqueza, 

ferimento ou vulnerabilidade somática a fim de não se tornar alvo de predadores; o ato de a cons-

cin empurrar a sujeira para debaixo do tapete; o costume de ouvir atrás das portas e, depois, fingir 

não ter informação; as mistificações manipuladoras dos gurus; os objetivos escusos; as contradi-

ções entre o comportamento verbal e não verbal; as dissimulações exigindo a sinceridade; a rejei-

ção às dissimulações. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a dissimulação na 

exteriorização de energias; o capricho pessoal patológico de origem paragenética; a eliminação da 

autodissimulação extrafísica; a impossibilidade de a consciex ser dissimulada em comunex mais 

evoluída. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dissimulação-manipulação; o sinergismo patológico he-

sitação-dissimulação. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) propiciando neocondutas 

cosmoéticas. 

Codigologia: a inexistência do código pessoal de Cosmoética (CPC); o início do projeto 

do código de valores pessoais. 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: as técnicas espúrias de dissimulação das autointenções; a técnica da autor-

reflexão de 5 horas; a técnica da recéxis. 

Voluntariologia: o voluntário encobrindo erros, sem posicionamento cosmoético; o vo-

luntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Autorre-

trocogniciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; 

o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia. 

Efeitologia: o efeito maléfico da sonegação anticosmoética; os efeitos benéficos da reci-

clagem pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses advindas da autenticidade cosmoética. 

Ciclologia: o ciclo interprisão-vitimização-recomposição-libertação; o ciclo evolutivo 

pessoal. 

Enumerologia: a camuflagem; o cinismo; a falácia; a ironia; a enganação; o encobri-

mento; o bifrontismo. 
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Binomiologia: o binômio dissimulação de enfermidade–chantagem emocional. 

Interaciologia: a interação cultura das aparências–conscin dissimulada; a interação 

histrionismo anticosmoético–manipulação consciencial. 

Crescendologia: o crescendo (patológico) trafar dissimulado–megatrafar óbvio.  

Trinomiologia: o trinômio aparências-mascaramentos-dissimulações; o trinômio esper-

teza-malícia-dissimulação; o trinômio anticosmoético segredismo-dissimulação-solércia; o trinô-

mio omissão deficitária–dissimulação–mentira; o trinômio fingimento–acobertamento–distorção 

da realidade; o trinômio insinceridade-falsidade-dissimulação; o trinômio cosmoético transpa-

rência-coerência-autenticidade. 

Polinomiologia: o polinômio disfarce-farsa-escondimento-mascaramento; o polinômio 

mentira-dissimulação-malandragem-astúcia; o polinômio conflito-ocultação-dissimulação-fecha-

dismo; o polinômio antievolutivo hipocrisia–tapeação–intriga–quebra de sigilo. 

Antagonismologia: o antagonismo dissimulação / franqueza; o antagonismo sincerida-

de / dissimulação; o antagonismo realidade / dissimulação. 

Paradoxologia: o paradoxo da autodissimulação; o paradoxo da dissimulação dos líde-

res em ambiente democrático; o paradoxo de o Serenão dissimular a elevada condição evolutiva, 

para manter o anonimato. 

Politicologia: as dissimulações políticas; a demagogia política. 

Legislogia: a lei anticosmoética do gersismo; a lei do menor esforço evolutivo; a lei do 

maior esforço evolutivo eliminando a dissimulação. 

Filiologia: a conscienciofilia. 

Fobiologia: o medo escondido; a xenofobia dissimulada. 

Sindromologia: a síndrome da autossantificação; a síndrome da mediocrização; a sín-

drome do camaleão. 

Maniologia: a mania de dissimular. 

Mitologia: o mito de conseguir dissimular para o amparador as reais intenções. 

Holotecologia: a cinismoteca; a nosoteca; a pseudoteca; a psicopatoteca; a trafaroteca;  

a evolucioteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Dissimulaciologia; a Anticosmoeticologia; a Antiverbaciologia; 

a Autassediologia; a Autenganologia; a Comunicologia; a Conviviologia; a Desviologia; a Enga-

nologia; a Engodologia; a Errologia; a Histrionologia; a Intencionologia; a Mentirologia; a Para-

patologia; a Perfilologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin dissimulada; a conscin bifronte; a massa humana impensante;  

a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclope-

dista. 

 

Masculinologia: o arrivista; o antepassado de si mesmo; o apriorista; o ardiloso; o asse-

diador; o autovitimizado; o caloteiro; o caluniador; o cambalacheiro; o caprichoso; o carreirista;  

o chantagista emocional; o cínico; o conflitivo; o confuso; o controlador; o demagogo; o descui-

dado; o desonesto; o desvirtuador; o disfarçado; o distorcedor; o dominador dissimulado; o dono 

da verdade; o “dono do Cosmos”; o elitista; o embromador; o enrolador; o equivocado; o esbanja-

dor; o espertalhão; o estelionatário; o exibicionista; o falso; o fazedor de cabeças; o fingido; o fo-

foqueiro; o fraudador; o golpista; o hipócrita; o homem malintencionado; o impaciente; o impos-

tor; o inautêntico; o incauto; o inflexível; o ingênuo; o interesseiro dissimulado; o intransigente;  

o líder anticosmoético; o malandro; o malicioso; o mandão; o manipulador; o mascarado; o mau 

caráter; o medroso; o mentiroso; o mimado; o narcisista; o orgulhoso; o pilantra; o político cor-

rupto; o preconceituoso; o prepotente; o reclamão; o religioso manipulador; o repórter manipula-

dor de notícia; o repressor; o sedutor; o soberano; o socioso; o solitário; o sonegador; o sonso;  

o traidor; o trapaceiro; o tratante; o pré-serenão vulgar; o evoluciente. 
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Femininologia: a arrivista; a antepassada de si mesma; a apriorista; a ardilosa; a assedia-

dora; a autovitimizada; a caloteira; a caluniadora; a cambalacheira; a caprichosa; a carreirista;  

a chantagista emocional; a cínica; a conflitiva; a confusa; a controladora; a demagoga; a descuida-

da; a desonesta; a desvirtuadora; a disfarçada; a distorcedora; a dominadora dissimulada; a dona 

da verdade; a “dona do Cosmos”; a elitista; a embromadora; a enroladora; a equivocada; a esban-

jadora; a espertalhona; a estelionatária; a exibicionista; a falsa; a fazedora de cabeças; a fingida;  

a fofoqueira; a fraudadora; a golpista; a hipócrita; a mulher malintencionada; a impaciente; a im-

postora; a inautêntica; a incauta; a inflexível; a ingênua; a interesseira dissimulada; a intransigen-

te; a líder anticosmoética; a malandra; a maliciosa; a mandona; a manipuladora; a mascarada;  

a mau caráter; a medrosa; a mentirosa; a mimada; a narcisista; a orgulhosa; a pilantra; a política 

corrupta; a preconceituosa; a prepotente; a reclamona; a religiosa manipuladora; a repórter mani-

puladora de notícia; a repressora; a sedutora; a soberana; a sociosa; a solitária; a sonegadora;  

a sonsa; a traidora; a trapaceira; a tratante; a pré-serenona vulgar; a evoluciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens dissimulator; o Homo sapiens bifrons; o Homo sapiens 

desorientatus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens inauthenticus; o Homo sapiens medi-

ocris; o Homo sapiens compromissus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin dissimulada mínima = a do sorriso fingido; conscin dissimulada 

máxima = aquela agindo deliberadamente com inautenticidade manipuladora. 

 

Culturologia: a cultura da dissimulação; a substituição da dissimulação pela cultura da 

autexposição cosmoética. 

 

Taxologia. Eis, ordem alfabética, por exemplo 25 especialidades da Conscienciologia  

e os respectivos autenfrentamentos à conscin dissimulada, expostas aos pesquisadores interes-

sados: 

01. Anticomunicologia: a comunicação dissimulada, impedindo a admissão da manipu-

lação. O ideal é promover a comunicação assertiva. 

02. Anticonviviologia: a amizade dissimulada, impedindo a admissão da inimizade.  

O ideal é promover a amizade evolutiva. 

03. Antissexologia: o orgasmo dissimulado, impedindo a admissão da falta de prazer 

sexual. O ideal é promover o holorgasmo. 

04. Assediologia: a assedialidade dissimulada, impedindo a admissão do assédio. O ide-

al é promover a Higiene Consciencial. 

05. Autocorrupciologia: a autocorrupção dissimulada, impedindo a admissão da pró-

pria corrupção. O ideal é promover a honestidade consciencial. 

06. Competiciologia: a competitividade dissimulada, impedindo a admissão da compe-

tição assediadora. O ideal é promover a cooperação assistencial. 

07. Dominiologia: a dominação dissimulada, impedindo a admissão da ambição pelo 

comando. O ideal é promover a renúncia dos desmandos do poder. 

08. Egocentrismologia: o egocentrismo dissimulado, impedindo a admissão do egoís-

mo. O ideal é promover o egocídio. 

09. Escravagismologia: a escravidão dissimulada, impedindo a admissão da subjuga-

ção consciencial. O ideal é promover a libertação consciencial. 

10. Ignoranciologia: o desconhecimento dissimulado, impedindo a admissão da igno-

rância ignorada. O ideal é promover a sapiência. 

11. Imaturologia: a maturidade dissimulada, impedindo a admissão da imaturidade.  

O ideal é promover a holomaturidade. 

12. Imposiciologia: a coerção dissimulada, impedindo a admissão da imposição da 

vontade. O ideal é estimular o livre-arbítrio. 
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13. Inconvenienciologia: a discrição dissimulada, impedindo a admissão da falta de 

desconfiômetro. O ideal é promover o bom-tom interconvivencial. 

14. Ingenuologia: a ingenuidade dissimulada, impedindo a admissão da ardileza. O ide-

al é promover a maturidade benigna. 

15. Intencionologia: a intenção dissimulada, impedindo a admissão das segundas inten-

ções. O ideal é promover o princípio “aconteça o melhor para todos”. 

16. Interprisiologia: o perdão dissimulado, impedindo a admissão da falta de compre-

ensão. O ideal é promover o perdão universal antecipado. 

17. Invejologia: a inveja dissimulada, impedindo a admissão da dor de cotovelo. O ide-

al é promover a satisfação benévola. 

18. Malignologia: a crueldade dissimulada, impedindo a admissão da satisfação malé-

vola. O ideal é promover a benignidade. 

19. Mentirologia: a mentira dissimulada, impedindo a admissão da inverdade. O ideal 

é promover a explicitação da verdade. 

20. Opiniologia: a ideia contrária dissimulada, impedindo a admissão da opinião pesso-

al. O ideal é promover o consenso. 

21. Preconceitologia: o preconceito dissimulado, impedindo a admissão do sectarismo. 

O ideal é promover o universalismo. 

22. Prejuizologia: o prejuízo dissimulado, impedindo a admissão do fracasso. O ideal  

é promover o lucro evolutivo. 

23. Privilegiologia: o privilégio dissimulado, impedindo a admissão das mordomias ad-

quiridas. O ideal é promover e valorizar os méritos evolutivos. 

24. Trafarologia: a virtude dissimulada, impedindo a admissão da falta do trafor.  

O ideal é adquirir o megatrafor. 

25. Vergonhologia: a timidez dissimulada, impedindo a admissão da cara de pau.  

O ideal é adquirir a vergonha na cara. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin dissimulada, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ato  clandestino:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Ator  de  teatrão:  Elencologia;  Nosográfico. 

03.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

04.  Autoficção:  Autassediologia;  Nosográfico. 

05.  Cinismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Conscin  manipuladora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  superficial:  Perfilologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin  vigarista:  Enganologia;  Nosográfico. 

09.  Fácies  histriônica:  Comunicologia;  Neutro. 

10.  Histrionologia:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Inautenticidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Ingenuidade  ardilosa:  Intencionologia;  Nosográfico. 

13.  Máscara  social:  Parapatologia;  Neutro. 

14.  Paradoxo  da  autodissimulação:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

15.  Síndrome  do  camaleão:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 
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A  CONSCIN  DISSIMULADA  FINGE  SER  OUTRA  PESSOA  

DIFERENTE  DE  QUEM  REALMENTE  É.  O  IDEAL  É  ELA 

SAIR  DA  DEFENSIVIDADE  EGOCÊNTRICA  E  PARTIR  PARA  

O  AUTENFRENTAMENTO  RECICLOGÊNICO  LIBERTÁRIO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda tem vida de fachada, cortina de ferro ou 

segredos no quarto escuro? Por quais razões? 
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C O N S C I N    D O    BE M  
( P A C I F I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin do bem é a pessoa, homem ou mulher, compreensiva, otimista, 

honesta, generosa, humanitária, digna e de caráter elevado dedicada a atuar no saneamento de lo-

cais entrópicos e na reeducação de seres humanos carentes ou doentios, colaborando de modo efe-

tivo no processo de reurbanização e pacificação do planeta. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”; e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. A palavra bem procede também do idioma Latim, bene, “bem; vantajosamente; feliz-

mente; de modo agradável; com largueza; de modo sensato; eficazmente”. Apareceu no mesmo 

Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Pessoa do bem. 2.  Conscin amigável. 3.  Conscin benevolente.  

4.  Conscin honesta. 5.  Conscin benévola. 6.  Conscin fraterna. 7.  Conscin abnegada. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin do bem, conscin do bem primária e cons-

cin do bem avançada são neologismos técnicos da Pacifismologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin malévola. 2.  Conscin bandida. 3.  Conscin desonesta.  

4.  Conscin dissimulada. 5.  Conscin sociopata. 6.  Conscin fracassada. 7.  Conscin malintencio-

nada. 

Estrangeirismologia: o rapport interassistencial assistente-assistido; o mini helper na 

reurbanização intrafísica; o modus operandi pessoal laborativo; o novo status quo efeito da lide-

rança; o strong profile; o masterful job; a aura popularis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao uso da maturidade conviviológica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da bonomia; o holopensene pessoal conciliador; os 

harmonopensenes; a harmonopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; o desper-

tar da autoconsciência da limpeza dos rastros pensênicos; os reciclopensenes; a reciclopensenida-

de; o holopensene pessoal da prestação de serviços; o holopensene pessoal solidário; o holopense-

ne pessoal gregário. 

 

Fatologia: a condição da pessoa dedicada a fazer o bem; o epíteto de pessoa querida;  

o autabertismo; a filantropia; a carreira humanitária; o amparo a outrem; a disponibilidade pessoal 

arrumando recursos financeiros, tempo e espaço para ajudar; a perseverança assentada no otimis-

mo racional embasado em análises e condições dos fatos; a ponderação comedida; a exultação das 

autossuperações; a antevisão de futuros percalços; o suporte instrumental para o enfrentamento 

dos atropelos vindouros; as experiências acumuladas e usadas no esclarecimento; a recusa às ali-

anças anticosmoéticas; a condição de “chegar ao fundo do poço” podendo gerar Impactoterapia;  

o fato de a reciclagem pessoal ser exemplo para os outros; o ato de não querer levar vantagem em 

tudo; o bem-estar íntimo com o sucesso alheio; o ato de auxiliar programas sociais; o bom ânimo 

perante os desafios da vida; a comunicação otimista enfatizando as realizações; o preço das deci-

sões francas; a autopiedade transformada em coragem consciencial; os dissabores do ônus do não; 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6796 

a reciclagem da ex-vítima transformada em exemplo de vida; o uso do autodiscernimento aliado  

à vontade superando a ingenuidade da boa vontade apenas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o realinhamento 

das companhias extrafísicas; os sincronismos interassistenciais; a assistência anônima diária na 

tenepes; a paratarefa do amparador multidimensional. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo bom humor–solidariedade; o sinergismo otimismo-au-

torganização; o sinergismo otimismo racional–otimismo pragmático; o sinergismo força presen-

cial–liderança; o sinergismo teaticidade-confiabilidade; o sinergismo comprometimento-autorre-

alização; o sinergismo prontidão–bom humor; o sinergismo bem-estar íntimo–bem-estar grupal. 

Principiologia: o princípio popular “a união faz a força”; o princípio do menos doente 

assistir o mais doente; o princípio da educação preventiva; o princípio da descrença; o princípio 

de não haver perfeição no planeta Terra; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o prin-

cípio “assistência gera assistência”; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da isenção 

cosmoética; o princípio administrativo pensar globalmente–agir localmente; o princípio do 

exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da recéxis; a amortização satisfatória dos endividamentos da teoria 

da interprisão grupocármica; a teoria da interassistencialidade; a teoria da evolução conscienci-

al; a teoria da otimização do tempo. 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica de dar importância ao priori-

tário; a técnica da tenepes; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do inventário das dí-

vidas e credores; a técnica da retribuição; a técnica do autoquestionamento quanto aos incômo-

dos perante os erros alheios. 

Voluntariologia: a aplicação do princípio de fazer o bem oferecendo a experiência e co-

nhecimento pessoal em serviços voluntários nas escolas, instituições financeiras, hospitais e clíni-

cas; o voluntariado taconístico; o voluntariado tarístico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da autor-

ganização; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológi-

co da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório cons-

cienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Evolucio-

logia. 

Efeitologia: o efeito positivo da própria comunidade gerir-se; o efeito halo da melhoria 

da estima grupal; o efeito da profissionalização nas comunidades; o efeito da cidadania; o efeito 

da organização dos moradores locais. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelo ex-alcoólatra e ex-presidiário, ago-

ra palestrante em escolas e associações incentivando o caminho do bem. 

Ciclologia: o ciclo novos desafios–crises de crescimento–fortalecimento de trafores;  

o rompimento do ciclo vicioso; o ciclo multiexistencial da atividade interassistencial. 

Enumerologia: a conscin do bem recicladora; a conscin do bem exemplarista; a conscin 

do bem educadora; a conscin do bem acolhedora; a conscin do bem taconista; a conscin do bem 

tarística; a conscin do bem empreendedora. 

Binomiologia: o binômio oferecer-contribuir; o binômio engajamento-agregação; o bi-

nômio assistência-proxêmica; o binômio mundinho–despertar social; o binômio tragédia pesso-

al–viragem evolutiva; o binômio autesforço interassistencial–amparo extrafísico de função; o bi-

nômio somar esforços–multiplicar resultados. 

Interaciologia: a interação mudança de comportamento–recin. 
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Crescendologia: o crescendo impaciência-paciência; o crescendo confronto-negocia-

ção; o crescendo sofrer para amadurecer–amadurecer para evoluir sem sofrer. 

Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio aqui-agora-já; o trinô-

mio autenticidade-posicionamento-confiabilidade; o trinômio reciclar-reaprender-reensinar;  

o trinômio recin-autoimperdoabilidade-heterorretratação; o trinômio incômodo-planejamento- 

-ação. 

Polinomiologia: o polinômio indignação-paciência-compreensão-realização; o polinô-

mio força–segurança–autocontrole–audácia justificada. 

Antagonismologia: o antagonismo cultura da não-violência / cultura da violência;  

o antagonismo sentimento evoluído / comocionalismo cego; o antagonismo imitação / evitação;  

o antagonismo indiferença / compaixão; o antagonismo otimismo / pessimismo; o antagonismo 

formador de opinião / manipulador de opinião; o antagonismo construir-evoluir / desconstruir- 

-desestabilizar. 

Paradoxologia: o paradoxo inconformismo perante a realidade–paciência no trabalho 

continuado; o paradoxo conscin do bem–vítima do mal; o paradoxo do problema-solução; o pa-

radoxo do contraexemplo ser exemplo. 

Politicologia: a lucidocracia; a conviviocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia;  

a energocracia; a comunicocracia; a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do contágio interpessoal; a lei do maior esforço aplicada à autodepu-

ração consciencial. 

Filiologia: a conviviofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia; a gregariofilia; a neofi-

lia; a fatofilia; a metodofilia. 

Fobiologia: a superação da decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da pré-derrota. 

Holotecologia: a recexoteca; a comunicoteca; a pedagogoteca; a brinquedoteca; a artis-

ticoteca; a biblioteca; a prioroteca. 

Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Harmoniologia; a Reeducaciologia; a Convivi-

ologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeti-

cologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin do bem; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca hu-

mana lúcida; a conscin otimista; o ser interassistencial; a conscin colaboradora. 

 

Masculinologia: o líder comunitário; o ex-usuário de drogas; o esportista mantenedor de 

escolinhas de esportes para crianças carentes; o artista; o pai de família; o amparador intrafísico;  

o autodecisor; o comunicólogo; o intermissivista; o conviviólogo; o pré-serenão vulgar; o reedu-

cador; o escritor; o intelectual; o reciclante existencial; o voluntário; o tocador de obra; o homem 

de ação. 

 

Femininologia: a líder comunitária; a ex-usuária de drogas; a esportista mantenedora de 

escolinhas de esportes para crianças carentes; a artista; a mãe de família; a amparadora intrafísica; 

a autodecisora; a comunicóloga; a intermissivista; a convivióloga; a pré-serenona vulgar; a reedu-

cadora; a escritora; a intelectual; a reciclante existencial; a voluntária; a tocadora de obra; a mu-

lher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens antiviolentus; o Homo sa-

piens articulator; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens 

progressivus; o Homo sapiens determinator. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin do bem primária = a pessoa utilizando o próprio exemplo como 

contraexemplo sadio; conscin do bem avançada = a pessoa líder comunitária consciente do pró-

prio exemplo na assistência ao grupo. 

 

Culturologia: a cultura de fazer o bem pelo bem; a cultura da integração social. 

 

Conscins. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 locais 

básicos de atuação das conscins interessadas em praticar a assistência: 

1.  Abrigos. Conscin do bem atuante em locais de abrigos para animais abandonados. 

2.  Comunidades. Conscin do bem atuante em comunidades carentes. 

3.  Cooperativas. Conscin do bem atuante em cooperativas de material reciclável. 

4.  Escolas. Conscin do bem palestrante em escolas. 

5.  Instituições de saúde. Conscin do bem atuante em hospitais e clínicas de recupe-

ração. 

6.  Instituições filantrópicas. Conscin do bem atuante em instituições filantrópicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin do bem, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

03.  Beneficência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Binômio  problema-solução:  Autexperimentologia;  Neutro. 

05.  Binômio  resiliência-exemplarismo:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Consciência  podálica:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  convencional:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Conscin-solução:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

10.  Evolução  da  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

11.  Exemplologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

12.  Imitação  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

14.  Princípio  da  restauração  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

15.  Pseudobem:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIN  DO  BEM  APROVEITA-SE  DA  AUTORRECIN  

ENQUANTO  EXEMPLO  A  SER  UTILIZADO  NA  AMPLIAÇÃO  

DA  ASSISTÊNCIA  EM  TRABALHOS  SOLIDÁRIOS,  VISANDO  

A  RECICLAGEM  DOS  HOLOPENSENES  LOCAL  E  GRUPAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, atua na Socin qualificando a assistência, deixan-

do marcas para o autorrevezamento consciencial? Procura fazer isso de modo consciente? 
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C O N S C I N    E C T O P L A S T A  
( E C T O P L A S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin ectoplasta é a pessoa, homem ou mulher, com auto-herança pa-

rapsíquica favorável à doação de ectoplasma, capaz de potencializar tal atributo paraperceptivo 

em favor de si e dos outros, para fins terapêuticos e / ou profiláticos ou promover fenômenos pa-

rapsíquicos de efeito físico em função da soltura holochacral. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciencia vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. O termo ectoplasma é constituído pelo prefixo do idioma Grego, ektós, “fora; fora de; 

por fora; de fora”, e a palavra plasma derivada do idioma Grego, plásma, “molde; substância; 

obra modelada; figura afeiçoada”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Parapsíquico ectoplasta. 2.  Parapsíquico de efeito físico. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin ectoplasta, conscin ectoplasta consciente 

e conscin ectoplasta inconsciente são neologismos técnicos da Ectoplasmologia. 

Antonimologia: 1.  Bloqueador ectoplasta. 2.  Manufatureiro energético. 3.  Parafeno-

menólogo cético. 4.  Animista. 

Estrangeirismologia: o accident proneness; o under atack; o strong profile do parapsí-

quico ectoplasta; o poltergeist; o checkup holossomático periódico. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à sinalética de autectoplastia interassistencial. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Ectoplasta: supe-

ratleta holochacral. 

Coloquiologia. Eis expressão popular relativa ao emprego cotidiano do atributo paraper-

ceptivo da ectoplastia pessoal: – Quem tem põe, quem não tem tira. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência; os energopensenes; a energo-

pensenidade; a fôrma holopensênica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os patopensenes; a pa-

topensenidade; o holopensene pessoal da doação de energias; o holopensene pessoal de cura;  

o holopensene de materialização dos autesforços; o holopensene da saúde consciencial; a auto-

pensenidade paraterapêutica; a autopensenidade paraprofilática. 

 

Fatologia: as sensações personalíssimas quanto a liberação de ectoplasma; a descrição 

pormenorizada (registro) das parapercepções energéticas, mapeadas no início, meio e fim; as evi-

dências claras no diagnóstico do parapsíquico ectoplasta; a autocientificidade no desenvolvimento 

de método próprio para estudar o processo de autectoplastia; a descrição dos fenômenos ectoplás-

micos observados; os aspectos visíveis e palpáveis de manifestações ectoplásmicas em ambientes 

naturais e contextos laboratoriais; a elaboração de hipóteses sobre os fatos vivenciados, evitando 

relações de causa e efeito inconsistentes entre fatos e parafatos; o desenvolvimento da autocrítica 

parafenomenológica; o registro e a sistematização das vivências associadas ao processo de ecto-

plastia, favorecendo o estudo da Parassemiologia Pessoal; a afinidade e a discriminação teática 

dos tipos de matéria ectoplásmica; a caracterização dos detalhes da recepção energética; a meta-

bolização eficaz das energias assimiladas diuturnamente; o anabolismo e o catabolismo energéti-
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co; a condição ímpar da ectoplastia pessoal vivenciada por membros do grupocarma familiar; as 

abordagens e linhas de atuação da conscin ectoplasta; o desenvolvimento da ectoplastia pessoal 

em diferentes áreas; o estabelecimento de limites cosmoéticos para o emprego intencional da ec-

toplastia pessoal; o abuso das energias conscienciais (ECs); a ignorância quanto a ectoplastia pes-

soal; os sintomas físicos do acúmulo de ectoplasma com efeitos negativos à saúde; os sintomas  

e doenças relacionados ao manejo inadequado da autectoplastia; a ectoplastia a exemplo de tesou-

ra ou arma de fogo nas mãos de criança; a negligência quanto às atitudes inconsequentes perante 

o soma, podendo levar à autodessoma prematura; a opção lúcida e contumaz pelo autodesassédio; 

a tomada de consciência e assunção da responsabilidade multidimensional da conscin ectoplasta; 

a dosagem do temperamento da conscin ectoplasta no convívio com a dupla evolutiva; a necessi-

dade de cuidados redobrados do parapsíquico ectoplasta diuturnamente; o neurofeedback na au-

torregulação do sistema nervoso, contribuindo para o equilíbrio emocional do sensitivo ectoplas-

ta; a atividade física regular sendo agente desintoxicante fundamental para o metabolismo energé-

tico; a atenção redobrada aos redutores do autodiscernimento; a afetividade e a sexualidade madu-

ra sendo alicerce da ectoplastia sadia; a evitação autodiscernida dos pecadilhos mentais; a nutri-

ção da conscin ectoplasta, evitando o sobrepeso e a obesidade; o rótulo de ectoplasta funcionando 

ao modo de status alimentando o ego do sensitivo inoperante do ponto de vista interassistencial;  

o resgate interassistencial, voluntário ou autodiscernido e involuntário ou compulsório, da conscin 

ectoplasta desviada na autoproéxis parapsíquica; as pesquisas da Ectoplasmologia contribuindo 

para o uso autoconsciente da ectoplastia pessoal; a pronta disponibilidade pessoal para a assistên-

cia ectoplasmática, parapsíquica e cosmoética. 

 

Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático enquanto técnica potencializadora 

da ectoplasmia; a ectoplastia enquanto recurso parafisiológico espontâneo; a doação de ectoplas-

ma do sensitivo ectoplasta predispondo o alívio e a remissão de doenças na conscin enferma;  

a exteriorização de ectoplasma pelas cavidades ou orifícios somáticos; o fenômeno da olorização 

comum em manifestações de ectoplasmia; o sinal de movimentos energéticos oculares, irradian-

tes, comunicando a ectoplasmia do sensitivo insuspeito; os miniacidentes domésticos envolvendo 

efeitos físicos; a ectoplastia descontrolada; a ectoplastia do epicentro patológico desencadeando 

fenômenos de poltergeist; a superação da labilidade parapsíquica; a linha tênue no cotejo entre  

a iscagem inconsciente, mais frequente e a semipossessão, mais temporária; o ectoplasma sendo 

matéria prima fundamental às paracirurgias; a Dinâmica Interassistencial de Paracirurgia (DIP); 

os Cursos de Campo Bioenergéticos da Conscienciologia auxiliando no reconhecimento das ma-

nifestações ectoplásmicas pessoais; os parabanhos energéticos confirmatórios da assistência reali-

zada na prática diária da tenepes; a paraparceria com o amparador técnico em ectoplamia nas inte-

rassistências; os acoplamentos áuricos consecutivos e consequentes assins e desassins favorecen-

do, progressivamente, a tara parapsíquica da conscin ectoplasta. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ectoplástico fitoenergias-geoenergias-hidroenergias-ae-

roenergias-zooenergias-hominenergias; o sinergismo ectoplastia pessoal–saúde consciencial;  

o sinergismo patológico riscomania-ectoplasmia; o sinergismo ectoplasma-acoplamento-clarivi-

dência; o sinergismo ectoplasma–efeito físico sadio; o sinergismo ectoplasmia-interassistenciali-

dade. 

Principiologia: o princípio do posicionamento pessoal (PPP) em priorizar as medidas 

profiláticas de cuidado da ectoplastia pessoal; o princípio assistencial de o menos doente ajudar 

ao mais doente; o princípio do paradever interassistencial sendo cláusula pétrea proexológica da 

conscin ectoplasta; o princípio de não pensar mal de ninguém essencial ao ectoplasta; o princípio 

retributivo da gratidão pela auto-herança parapsíquica conquistada; o princípio profilático de 

não deixar para amanhã o desassédio a ser realizado hoje. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando o emprego sadio da 

ectoplastia pessoal; o código grupal de Cosmoética (CGC) regendo as interações energéticas coti-
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dianas; o código pessoal de priorização evolutiva evitando a dispersão devido à capacidade de re-

alização do sensitivo-ectoplasta. 

Teoriologia: a teoria da vida humana energossomática; a teoria da amparabilidade in-

terassistencial; a teoria da seriéxis fundamentando o desenvolvimento do ectoplasta. 

Tecnologia: a técnica do EV; a técnica da assim; a técnica da desassim; a técnica das 

40 manobras fundamentais com as ECs; a técnica do arco voltaico craniochacral; a técnica da 

doação de ectoplasma nos 50 minutos diários na tenepes; as paratécnicas assistenciais conscien-

cioterápicas; a técnica da megaeuforização; a técnica do acoplamento energético. 

Voluntariologia: o voluntariado participante ativo das dinâmicas parapsíquicas inter-

assistenciais; o voluntário membro da Rede Interassistencial de Paracirurgia (RIP) a distância; 

os voluntários da Associação Internacional de Pesquisa Laboratorial em Ectoplasmia e Paraci-

rurgia (ECTOLAB). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia;  

o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Ectoplas-

mologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Para-

fenomenologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Tenepessolo-

gia; o Colégio Invisível da Dessomatologia. 

Efeitologia: os efeitos tangíveis e intangíveis da ectoplastia; o efeito homeostático da 

paraterapêutica ectoplásmica; o efeito homeostático da paraprofilaxia ectoplásmica; o efeito 

amplificador da ectoplasmia nas práticas da tenepes; os efeitos paracicatrizadores da ectoplas-

tia; os efeitos ectoplásticos fatais; o efeito da ectoplasmia nos desbloqueios energéticos em cons-

cins ou consciexes; os efeitos ectoplásmicos de acelerar a regeneração somática em doenças ou 

cirurgias; os efeitos iatrogênicos do uso indevido da ectoplastia pessoal. 

Neossinapsologia: a doação de neuroectoplasma do assistente predispondo à criação de 

neossinapses no assistido. 

Ciclologia: o ciclo evitável dos acidentes de percurso; o ciclo paranamnese-paradiag-

nóstico-paraterapêutica-paraprofilaxia; o ciclo de ações terapêuticas e / ou profiláticas de acor-

do com a necessidade e as possibilidades do assistido; o ciclo de sincronicidades do sensitivo ec-

toplasta. 

Binomiologia: o binômio EV–sensitividade ectoplasta; o binômio efeito Hulk–ectoplas-

mia; o binômio saúde-ectoplasma; o binômio ectoplasmia–efeito físico; o binômio patológico ec-

toplasmia–macro PK destrutiva; o binômio efeito físico–efeito consciencial; o binômio ectoplas-

tia-paracirurgia; o binômio ectoplasmia-neuroectoplasmia; o binômio ectoplasmia-clarividên-

cia; o binômio ectoplastia-megaterapia; o binômo doação-recepção; o binômio conscin psi-ati-

vadora–conscin psi-bloqueadora. 

Interaciologia: a interação energia consciencial–ectoplasma; a interação músculo-ecto-

plasmia; a interação ovários-ginoectoplastia; a interação testículos-androectoplastia; a intera-

ção voliciolina-ectoplastia; a interação ectoplasmia-materialização; a interação Dinâmica Inte-

rassistencial de Paracirurgia–Laboratório conscienciológico da ectoplasmia–Rede Interassisten-

cial de Paracirurgia. 

Crescendologia: o crescendo estado vibracional–sinalética energética; o crescendo pa-

tológico ectoplasmia descontrolada–acidentes de percurso; o crescendo desbloqueio energético–

–exteriorização ectoplásmica. 

Trinomiologia: o trinômio diagnóstico-terapêutica-remissão; o trinômio diagnóstico- 

-profilaxia-paraterapêutica no emprego da ectoplastia pessoal. 

Polinomiologia: o polinômio célula-citoplasma-mitocôndria-ectoplasma; o polinômio 

sexo-dinheiro-prestígio-poder-drogas como vulnerabilidades da conscin ectoplasta. 

Antagonismologia: o antagonismo assexualidade / assistência avançada; o antagonis-

mo alimentação saudável / junk food; o antagonismo saúde / doença; o antagonismo prevenção 

 / terapêutica; o antagonismo imperícia energética / assistência ectoplástica. 
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Paradoxologia: o paradoxo de a ectoplasmia ser matéria prima interassistencial e ao 

mesmo tempo agente potencializador de doenças orgânicas. 

Politicologia: a conscienciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a interassistencio-

cracia; a proexocracia; a paratecnocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de o menos doente assistir o mais doente. 

Filiologia: a bioenergofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a interassistenciofilia; a ampa-

rofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a espectrofobia; a parapsicofobia. 

Sindromologia: a evitação da síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Mitologia: o mito de a ectoplastia ser dom; o mito de a conscin ectoplasta ser mais evo-

luída; a desconstrução do mito do sensitivo ectoplasta ser invulnerável. 

Holotecologia: a energeticoteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca; a energossomato-

teca; a fenomenoteca; a nosoteca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Ectoplasmologia; a Energossomatologia; a Parafenomenologia;  

a Intrafisicologia; a Acidentologia; a Megaparapatologia; a Interassistenciologia; a Consciencio-

terapia; a Paraterapeuticologia; a Paraprofilaxia; a Autodesassediologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin ectoplasta; a conscin parapsíquica; a conscin esponja; a isca hu-

mana inconsciente; a conscin autoconsciente quanto às energias conscienciais; a conscin interas-

sistencial; a conscin pesquisadora-experimentadora do laboratório conscienciológico da ectoplas-

mia; a consciex técnica em Ectoplasmologia. 

 

Masculinologia: o energicista; o pesquisador ectoplasta; o doador ectoplasta; o pesqui-

sador parafenomenológico; o epicon lúcido ectoplasta avançado. 

 

Femininologia: a energicista; a pesquisadora ectoplasta; a doadora ectoplasta; a pesqui-

sadora parafenomenológica; a epicon lúcida ectoplasta avançada. 

 

Hominologia: o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens interassistentialis;  

o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens conscientiothera-

peuta; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin ectoplasta consciente = a doadora lúcida de ectoplasma visando 

o alívio ou a remissão de patologias e parapatologias de outra(s) consciência(s); conscin ectoplas-

ta inconsciente = a epicentro de poltergeist e de acidentes de percurso. 

 

Culturologia: a cultura da prevenção; a cultura interassistencial do tenepessismo;  

a cultura autoparapsíquica interassistencial. 

 

Sintomatologia. A doação de ectoplasma pode suscitar sensações físicas e repercussões 

energéticas, antes, durante e após a exteriorização do mesmo. Há pelo menos 78 sintomas, descri-

tos abaixo em ordem alfabética, a serem explorados com o máximo de autocrítica pelo pesquisa-

dor interessado: 

01.  Afonia. 

02.  Alterações na modulação da voz. 

03.  Ardência nos olhos. 

04.  Arrepio. 

05.  Ataraxia. 

06.  Ativação do nucalchacra. 
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07.  Azia. 

08.  Balonamento. 

09.  Bocejo. 

10.  Bolo na garganta. 

11.  Calor. 

12.  Cefaleia. 

13.  Coceira. 

14.  Cólica intestinal. 

15.  Constipação intestinal. 

16.  Contração craniana. 

17.  Coriza. 

18.  Corrimento vaginal. 

19.  Descoincidência vígil. 

20.  Desidratação das articulações. 

21.  Diarreia. 

22.  Dilatação da pupila. 

23.  Distensão abdominal. 

24.  Diurese. 

25.  Dores no corpo. 

26.  Engasgo. 

27.  Enjoo. 

28.  Entupimento do ouvido. 

29.  Eructação. 

30.  Erupção cutânea. 

31.  Espirro. 

32.  Fadiga. 

33.  Falta de ar. 

34.  Flatulência. 

35.  Fome. 

36.  Frio. 

37.  Halitose. 

38.  Hipersonia. 

39.  Hiperventilação. 

40.  Hipoglicemia. 

41.  Lacrimejamento. 

42.  Mioclonia. 

43.  Náusea. 

44.  Obstrução nasal. 

45.  Olorização. 

46.  Oscilação de humor. 

47.  Parabanho energético. 

48.  Pigarro. 

49.  Pontada na cabeça. 

50.  Pressão na cabeça. 

51.  Pulsação na cabeça. 

52.  Queimação estomacal. 

53.  Refluxo esofágico. 

54.  Rinite. 

55.  Rouquidão. 

56.  Salivação excessiva. 

57.  Secreção pulmonar. 

58.  Sede. 

59.  Sensação de formigamento. 
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60.  Sensação de “mareamento”. 

61.  Sensação de sair algo pelas narinas. 

62.  Sensação de sair algo pelos ouvidos. 

63.  Sensação de sufoco. 

64.  Sensação de tocar em teia de aranha. 

65.  Sensação de transfiguração da face. 

66.  Sensação tátil de espuma. 

67.  Sensação tátil de gelatina. 

68.  Sensibilidade à luz. 

69.  Sibilo respiratório. 

70.  Soluço. 

71.  Sonolência. 

72.  Sudorese. 

73.  Taquicardia. 

74.  Tontura. 

75.  Tosse seca. 

76.  Tremor. 

77.  Vômito. 

78.  Zumbido no ouvido. 

 

Ações. Eis listadas, em ordem alfabética, 4 ações preventivas, capazes de neutralizar, no 

todo ou em parte, condições indesejáveis advindas da administração acrítica e imprevidente da 

ectoplastia pessoal, à partir do veículo de manifestação: 

1.  Ausculta física. Soma. 

2.  Autodefesa energética. Energossoma. 

3.  Autorregulação emocional. Psicossoma. 

4.  Higiene mental. Mentalsoma. 

 

Autovigilância. No universo da Paraprofilaxia, a conscin ectoplasta precisa estar auto-

vigilante às variáveis pessoais e ambientais capazes de torná-la mais vulnerável ao desenvolvi-

mento entrópico e / ou doentio do parapsiquismo. Em contrapartida, no âmbito da Traforologia,  

a identificação de trafores e de características contextuais favoráveis ao desenvolvimento sadio da 

ectoplastia pessoal podem modificar ou diminuir o efeito desses aspectos negativos, se possível 

neutralizando-os. 

 

Cotejo. De acordo com a Autodiscernimentologia, eis por exemplo, 10 variáveis ou con-

dições, pessoais e ambientais, não específicas da conscin ectoplasta, listadas em ordem alfabética, 

capazes de auxiliá-la a discernir sobre manifestações antiectoplastia e pró-ectoplastia sadia: 

 

Tabela  –  Cotejo  de  Variáveis  Anti  /  Pró-Ectoplastia  Sadia 

 

N
os

 Antiectoplastia Sadia Pró-ectoplastia Sadia 

01. Achismo Cientificidade 

02. Acídia Voliciolina 

03. Acriticismo Autocrítica 

04. Baixa autestima Autestima sadia 

05. Credulidade Princípio da descrença 

06. Desleixo Cautela 

07. Orgulho Interassistência 
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N
os

 Antiectoplastia Sadia Pró-ectoplastia Sadia 

08. Procrastinação Autodecidibilidade 

09. Tibieza Autoconfiança 

10. Zona de conforto Reciclofilia 

 

Hipóteses. As conscins ectoplastas são passíveis de desencadear, em função da liberação 

ectoplásmica desordenada, interações ou reações adversas do ponto de vista multidimensional, di-

retas ou indiretas, exigindo acurácia pesquisística em pelo menos duas condições listadas abaixo 

em ordem alfabética: 

1.  Acidentes: ser vítima ou perpetrador de acidentes com veículos automotivos, em mo-

vimento ou não, seja na condição de condutor ou passageiro; produzir hematomas em razão de 

choques mecânicos sem causa aparente; propensão a sofrer cortes, queimaduras, tropeções, que-

das, auto ou hetero inflingidas; deixar cair ou quebrar coisas com relativa frequência, não raro 

ocasionando miniacidentes. 

2.  Efeito físico: alterar o funcionamento de computadores, máquinas e equipamentos 

elétricos e eletroeletrônicos; produzir efeitos materiais ostensivos, ao modo da telecinesia, polter-

geist e teletransporte; fazer oscilar, queimar ou até mesmo estourar eventualmente lâmpadas por 

onde passa. 

 

Necessidades. Desenvolver o parapsiquismo é necessidade evolutiva para todas as cons-

cins na dimensão intrafísica, contudo, para a conscin ectoplasta, essa demanda é premente. Reco-

nhecer a necessidade de trabalhar de modo lúcido essa auto-herança parapsíquica é apenas o pri-

meiro passo para alcançar a condição da ectoplastia evoluída. 

Impacto. A autossuperação lúcida da condição patológica de incúria é essencial para  

o desenvolvimento sadio da ectoplastia pessoal. O descaso ou desleixo do sensitivo ectoplasta no 

trato com a multidimensionalidade é ignorância, perda de tempo, falta de acuidade e ingratidão 

para com os amparadores extrafíscos. A assunção de responsabilidade da conscin ectoplasta  

é, portanto, profilaxia de impacto necessária e inconteste na superação da omissão deficitária as-

sistencial. 

Viés. Independentemente da abordagem ou viés, dos instrumentos, técnicas e ferramen-

tas assistenciais utilizados, a expansão das possibilidades de atuação da conscin ectoplasta não 

deve ser reduzida ao alívio e remissão de patologias e parapatologias, nem tampouco a fenômenos 

de materialização e de efeito físico. 

Foco. A conscin ectoplasta, em primeira instância, deve ter como foco a promoção da sa-

úde holossomática pessoal e, em segunda instância, o fomento ao desenvolvimento da autonomia 

energética, parapsíquica e multidimensional visando os assistidos. 

Partilha. A doação de ectoplasma é auto-herança parapsíquica a ser amplamente parti-

lhada, potencializando de modo autoconsciente a ectoplasmia pessoal em favor dos outros, seja 

com finalidade terapêutica e ou profilática. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin ectoplasta, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

02.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

03.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

04.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autocrítica  parafenomenológica:  Autocriticologia,  Neutro. 
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06.  Autoproéxis  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

07.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

08.  Ectoplasma:  Energossomatologia;  Neutro. 

09.  Heterassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Iscagem  interconsciencial:  Parapatologia;  Neutro. 

11.  Macropsicocinesia  destrutiva:  Megaparapatologia;  Nosográfico. 

12.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

13.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Paracirurgia:  Consciencioterapia;  Neutro. 

15.  Tara  parapsíquica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

O  USO  CONSCIENTE  DO  ECTOPLASMA  EM  FAVOR  DOS  

OUTROS  É  CHAVE  MESTRA  INTERASSISTENCIAL,  PES-
SOAL,  RACIONAL  E  INTRANSFERÍVEL,  NA  PROÉXIS  DAS  

CONSCINS  PARAPSÍQUICAS,  ECTOPLASTAS,  LÚCIDAS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a possibilidade de ser conscin ectoplasta? 

Em caso afirmativo, aplica com lucidez tal atributo paraperceptivo? 
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C O N S C I N    E L E T R O N Ó T I C A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin eletronótica é a pessoa, homem ou mulher, assentando toda a vi-

da consciencial, individual, sob a ótica do elétron, sempre consciencialmente pobre e mutiladora, 

personalidade dedicada completamente ao paradigma newtoniano-cartesiano quando materialista, 

reducionista, fisicalista e, por isso, portadora da psicose do elétron, sendo surpreendentemente hi-

pomnésica quanto à própria realidade consciencial, multidimensional, multiexistencial, holopen-

sênica, holomnemônica, holobiográfica, holocármica, holossomática, evolutiva, e sem prioridade 

quanto à posteridade ou à sobrevivência pós-dessomática pessoal. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. 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 prefixo intra vem igualmente 

do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de, durante; no recinto de; próximo 

ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. A palavra elétron provém do idioma Inglês, electron, derivado do idioma Latim, electrum,  

e este do idioma Grego, êlektron, “âmbar amarelo”. Apareceu no Século XX. O sufixo ico, ica, 

do idioma Latim, icus, e este do idioma Grego, ikós, com noção de “participação, referência, per-

tinência” é formador de adjetivos. 

Sinonimologia: 1.  Consciência intrafísica materialista. 2.  Pessoa dependente do elé-

tron. 3.  Pré-serenão vulgar fisicalista; pré-serenona vulgar fisicalista. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin eletronótica, miniconscin eletronótica  

e megaconscin eletronótica são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin-golfinho; conscin podálica. 2.  Conscin independente da 

matéria. 3.  Conscin multidimensional. 4.  Conscin projetada (PL). 5.  Conscin conscienciológica.  

6.  Consciex Livre (CL). 

Estrangeirismologia: a defesa do status sociocientífico. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a infrapensenidade. 

 

Fatologia: a psicose do elétron; o megautassédio específico; a segunda maior doença da 

Humanidade; o reducionismo à superficialidade do Cosmos; o dogma da linguagem da Física ser 

a linguagem de todas as Ciências; a obsolescência dos paradigmas; a força imperiosa do vil metal 

dominando o homem animal; as obviedades descartadas; os atavismos seculares predominantes;  

a robotização existencial (robéxis); o materialismo belicista; o materialismo religioso; o funda-

mentalismo teológico dos homens-bomba; a intencionalidade desqualificada jugulando a vontade; 

a irreflexão sufocando o autodiscernimento; a fisicalização imposta às Ciências Humanas; a Hu-

manidade materialona; o consumismo paroxístico das inutilidades; os idiotismos culturais genera-

lizados; os bolsões jurássicos; as fraudes científicas; a hilofrenia; o alto preço da verdade relativa 

de ponta; o monopólio da Mesologia. 

 

Parafatologia: a extrafisicalidade perseguida pelos patrulheiros ideológicos humanos;  

o espantalho da Autoparapercepciologia. 
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III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da descrença autolimpante. 

Teoriologia: a mudança complexa da teoria-líder. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Enumerologia: a crosta terrestre; a meia Ciência Fisicalista; o saber evolutivo de alma-

naque; a obra física de fachada; a pesquisa pouco profunda; a investigação por alto; a tensão su-

perficial. 

Antagonismologia: o antagonismo maioria materiológica / microminoria consciencio-

lógica. 

Fobiologia: a parapsicofobia; a projeciofobia. 

Holotecologia: a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Ca-

racterologia; a Filosofia Materialista; a Materiologia; a Eletronótica; o Ignorantismo; o Genera-

lismo. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin eletronótica da Física; a conscin eletro-

nótica da Engenharia; a conscin eletronótica belicista; a conscin eletronótica religiosa; a conscin 

eletronótica universitária fisicalista; a conscin eletronótica materialista ortodoxa. 

 

Masculinologia: o deificador do elétron; o acadêmico ortodoxo convencional; o contes-

tador da técnica da introspecção; o antepassado de si mesmo; o esterilizador de parafenômenos;  

o materiólogo; o ideólogo; o autopata eletronótico; o pesquisador vendido; os construtores fisica-

listas das bombas nucleares. 

 

Femininologia: a deificadora do elétron; a acadêmica ortodoxa convencional; a contes-

tadora da técnica da introspecção; a antepassada de si mesma; a esterilizadora de parafenô-

menos; a materióloga; a ideóloga; a autopata eletronótica; a pesquisadora vendida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens materialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconscin eletronótica = o cientista convencional comum; megacons-

cin eletronótica = o cientista belicista militante. 

 

Culturologia: o rolo-compressor da cultura inútil. 

 

Caracterologia. Na análise da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 100 tendências, características prejudiciais ou traços antievolutivos do perfil da conscin 

eletronótica: 

01. Alienismo: extrafísico; a prática periconsciencial da Dermatologia da consciência. 

02. Anacronismo: ideativo; o cartesianismo sempre superficial com arrogância do 

saber. 

03. Anteriorologia: a desatualização permanente da própria realidade consciencial com  

a insciência da pré-existencialidade e a premissa da autoconsciencialidade iniciada na concepção. 

04. Antiautopesquisologia: as heteropesquisas (ou dos outros) sempre evitando as pes-

quisas de si próprio (mito da neutralidade científica, crença na isenção do pesquisador). 

05. Anticonsciencialidade: a mentalidade evolutivamente tacanha ou infradotada. 

06. Anticonscienciologia: a Ciência mecanicista exclusivamente da matéria. 
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07. Anticonsciencioterapia: a esnobação do princípio pertinente do “sem Autopesqui-

sologia não há Autoconscienciometrologia”. 

08. Anticosmoconscienciologia: a conscin eletronótica, com o restringimento intrafísi-

co máximo, é a megainteriorota terrestre. 

09. Anticurso intermissivo: o item explicitativo da atual condição materialista. 

10. Antidesassediologia: o nível inferior do auto e do heterodesassédio interconsciencial. 

11. Antidespertologia: o estacionamento técnico na condição de isca inconsciente e na 

irrealização da viragem da mesa evolutiva. 

12. Antienergossomatologia: o desprezo à vida intrafísica como sendo essencialmente 

energética quanto à consciência. 

13. Antievoluciologia: a neofobia básica ante a evolução multidimensional. 

14. Antiexemplarismo: a distância pessoal, óbvia, do princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP). 

15. Antiextrafisicologia: a fuga às verdades relativas de ponta (verpons). 

16. Antintermissiologia: o término da autoconsciencialidade na morte biológica. 

17. Antinvexologia: a invéxis postergada para alguma vida humana futura. 

18. Antimacrossomatologia: a distância abismal da pararrealidade consciencial magna. 

19. Antimentalsomatologia: a ignorância quanto aos veículos conscienciais mais evo-

luídos, com almoxarifado intraconsciencial pobre, dependente de coisas externas (mecanicismo). 

20. Antiofiexologia: o estranhamento quanto aos alicerces multidimensionais da oficina 

extrafísica (ofiex). 

21. Antiparabiologia: a redução à Biologia do estudo da vida, em geral, com imperícia 

até quanto à ideia da Holossomatologia. 

22. Antiparacerebrologia: o estudo só das neuróglias, com rejeição da existência do 

paracérebro, no autoconfinamento nos cérebros encefálico e abdominal. 

23. Antiparafenomenologia: a falta de saber quanto aos parafenômenos empregando  

o monóculo da concretude ortodoxa, desconsiderando as evidências imateriais (parafatos). 

24. Antiparafisiologia: a miopia quanto às funções transcendentes dos veículos de ma-

nifestação da consciência. 

25. Antiparageneticologia: o desconhecimento do conjunto das influências das genéti-

cas pretéritas com a sujeição às heranças patológicas de si mesmo. 

26. Antiparageografologia: a explicação fenomênica pobre só pela concretude da ma-

téria. 

27. Antipara-Historiologia: a exclusão dos parafatos pessoais e parassociais. 

28. Antiparaprocedenciologia: o hiato evolutivo pessoal. 

29. Antiparapsiquismo: a evitação do autoparapsiquismo. 

30. Antiparassociologia: a ignoração completa da Sociexologia com o reducionismo às 

estatísticas sociais, negligenciando a parapopulação majoritária. 

31. Antiparatecnologia: a dependência estrita à Tecnologia, exaltando o elétron, o car-

bono e o neurônio, sem aplicação da real técnica de viver. 

32. Antipolicarmologia: o estacionamento na grupocarmalidade ancestral, frequente-

mente com o incremento dos débitos egocármicos e grupocármicos. 

33. Antiprimener: a incapacidade quanto aos ciclos das primaveras energéticas. 

34. Antipriorização: evolutiva; o megatrafar específico quanto à Evoluciologia. 

35. Antiprojeciologia: a falta de feeling sobre a inevitável autodescoincidência diária, 

fazendo da essência do Cosmos a matéria e não a consciência. 

36. Antirrecexologia: a ainda impossível catarse básica da Ciência Convencional devi-

do à evitação dos autenfrentamentos prementes à existência cosmoética. 

37. Antissemiconsciexialidade: o afastamento da autovivência plena desta dimensão 

intrafísica entrosada às outras, com experiências atuais limitadas aos 5 sentidos somáticos. 

38. Antisserenologia: a inexistência de modelo evolutivo com o distanciamento mirme-

cológico até da ideia do Homo sapiens serenissimus. 

39. Antisseriexologia: o travão autorretrocognitivo da multiexistencialidade pessoal. 
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40. Antissinalética parapsíquica: pessoal; a cronicificação dos heterassédios. 

41. Antissociexologia: a antimultidimensionalidade consciencial. 

42. Antiteleguiamento autocrítico: a falta obtusa de instrução quanto à Central Extra-

física de Energia (CEE). 

43. Antitenepessismo: a pobreza em relação à interassistencialidade avançada. 

44. Apedeutismo multidimensional: a carência crônica de inteligência evolutiva (IE) 

prioritária. 

45. Apriorismologia: técnico, pontificador, engessador, fossilizador e formatador. 

46. Autocastração evolutiva: o corte das potencialidades intraconscienciais na vida re-

duzida a 1 planeta, com dimensão e existência únicas, ilusórias. 

47. Autoincerteza: permanente e excruciante da quarta idade e da Gerontologia. 

48. Automatismo humano: a vivência irrefletida submissa à determinação de “publicar 

em revista indexada ou perecer”, pois nenhuma Ciência, a rigor, é completamente objetiva. 

49. Autopatia eletronótica: a categoria da psicose específica sob a ótica do elétron. 

50. Autorregressismo: a tolice de impor às funções avançadas do cérebro a submissão 

dos postulados humanos, grosseiros, materiais e eternos da Física. 

51. Biofilia monopolizadora: o acato total à Socin Antropotecnocêntrica com a anti-

conscienciofilia. 

52. Comatose ideativa: a apatia cognitiva, pessoal, dentro do grupo também apático;  

a hipotrofia pensênica. 

53. Conscienciofobia: a reprovação do estudo da consciência na Hard Science. 

54. Consciênçula bioenergética: a personalidade casca-grossa quanto às próprias ener-

gias conscienciais (ECs). 

55. Conservantismo eletronótico: a fossilização intelectiva na atomicidade, com a rea-

tividade às neoideias inconvencionais, na luta pela manutenção do status quo. 

56. Corporativismo: o academicismo feudalista. 

57. Desconexologia: ou a Incoerenciologia antievolutiva. 

58. Desmemória: holossomática, paragenética e da paraprocedência pessoal. 

59. Desviacionismo: existencial, multidimensional, pessoal e grupal. 

60. Eletromania pessoal: a deificação despudorada, consciente ou inconsciente, do 

elétron. 

61. Enganologia: a ilusão básica da matéria solapando o desenvolvimento pessoal, no 

voluntariado da “segunda divisão” de gente; a manipulação do saber. 

62. Escapismo: evolutivo; o engessamento no subnível intraconsciencial. 

63. Fisicalismo: explícito, ostensivo e arrogante do fundamentalismo paradigmático;  

a doutrina científica. 

64. Heterotopismo: a ectopia generalizada quanto ao essencial; o meio como sendo  

o fim. 

65. Hibernação eletronótica: mais outra vida humana parcialmente desperdiçada. 

66. Hipomaturidade pessoal: a defesa do ego arcaico e das retrovivências. 

67. Ignorantismo parapsíquico: a incompetência quanto às autorretrocognições. 

68. Ilusionismo: o Zeitgeist; as modas da época; a recusa de pensar na existência da su-

permaya intrafísica. 

69. Imaturidade proexológica: a vida humana ainda sem programação existencial 

(proéxis) e com puerilidade nas escolhas; o sistema acadêmico de castas e dogmas. 

70. Incompetência evolutiva: o modelo científico aceito confundido com o Cosmos 

Físico. 

71. Incompléxis: o incompletismo existencial ante o patamar da autolucidez. 

72. Incongruência intraconsciencial: a pouca disposição para se preocupar com o pró-

prio futuro pós-dessomático sob o freio do disparate da consciência negando a si própria. 

73. Inconsciencialidade evolutiva: a influência pesada da subumanidade em si próprio. 

74. Incuriosidade: quanto às prioridades autevolutivas. 

75. Indiferentismo consciencial: ou seja, às diretrizes evolutivas pessoais. 
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76. Indisponibilidade ao abertismo: o sectarismo, o facciosismo ou o fechadismo 

consciencial. 

77. Intrafisicalidade trancada: a privação pessoal da projetabilidade lúcida (PL). 

78. Materialismo: a ênfase à Materiologia ou realidade material monopolizadora. 

79. Megafalácia lógica: a Refutaciologia segmentada, grosseira e mutiladora. 

80. Megafixação intrafísica: a irracionalidade indefensável do materialismo nu e cru, 

por exemplo, a criação e defesa dos petardos nucleares; o apego excessivo às partículas. 

81. Megamimeticidade pessoal: a perda de energias, companhias, recursos preciosos  

e oportunidades autocognitivas múltiplas (Perdologia). 

82. Mentalidade geoenergética: telúrica, crosta-a-crosta, rastaquera, restrita (closed 

mind). 

83. Miniconsciencialidade parapsíquica: a ignorância do fato de as leis da Física não 

se aplicarem às funções básicas da Intraconscienciologia. 

84. Minidissidenciologia: em geral, inconsciente. 

85. Minivisiologia: mundana, amaurótica; a ausência da cosmovisão pessoal. 

86. Monoideísmo intrafísico: pessoal; a diminuição do holopensene pessoal. 

87. Mundinho: pessoal; a redução de si mesmo ao corpo humano (soma). 

88. Neofobismo: o medo de viver sem a segurança fugaz do tradicionalismo bolorento, 

sem sair da moda científica da “cidade dos cientistas” (mesmo tema, mesmo orientador sênior). 

89. Obscurantismo: a própria consciência travando iluminação maior íntima. 

90. Paroquialismo terrestre: o Cosmos circunscrito ao facilmente observável com há-

bitos aplastrantes, indefensáveis, na impostura da fisiografia materialona; a facção corporativista 

de controle do conhecimento. 

91. Patopensenidade técnica: o esquecimento intencional do fato de o Cosmos não ter 

sido escrito na linguagem da Matematologia. 

92. Perdularismo existencial: o esbanjamento dos potenciais evolutivos em reprises 

existenciais, na irrelevância de projetos débeis, inúteis e intensa dissipação de cons. 

93. Pretensiosismo: o catedratismo da Ciência Material; os monstros sagrados; os se-

nhores da guerra; os ph.Deuses; as ph.Deusas; as ph.Divas; a pseudossupremacia intelectual. 

94. Princípio da descrença: conscienciológico; ainda não entendido e empregado na 

totalidade; o binômio negação dos fatos–construção de artifícios. 

95. Revivalismo evolutivo: o afastamento da consecução do autorrevezamento multie-

xistencial avançado na recriação mimética dos egos pretéritos e na Cronêmica equivocada. 

96. Sofística pseudorracional: a dogmática científica hipócrita; a Física Quântica en-

quanto panaceia (universal). 

97. Subcerebrologia: a mutilação inconsciente, sistemática, do autodiscernimento 

mantendo a protoconsciencialidade. 

98. Subdiscernimento pessoal: a conscin quando reacionária, obscurantista e intole-

rante, no amadorismo da vida diária e na afetividade primária (egobiose). 

99. Umbiguidade filosófica: o umbigão; a defesa da autobiografia de subnível; o status 

científico temporal. 

100. Utopismo eletronótico: a ilusão continuada somente extinta mais tarde, extrafisica-

mente, na segunda dessoma. 

 

Princípio. Do ponto de vista da Mentalsomatologia, o predomínio das conscins eletronó-

ticas mantém, ainda, a impraticabilidade da introdução do princípio da descrença na estrutura pe-

dagógica moderna das universidades. Tal princípio, como está estabelecido pela Conscienciolo-

gia, pode ser o primeiro constructo conscienciológico fundamental a ser admitido rotineiramente 

pela Ciência Eletronótica nos próximos séculos. 

Falácia. Pelos conceitos da Energossomatologia, são as conscins eletronóticas as mante-

nedoras responsáveis pelo princípio da pesquisa não-participativa da Ciência Convencional, algo 

completamente impossível, dogma científico ininteligente, verdadeira falácia, pois quando pense-

nizamos em ou sobre algo, as energias conscienciais pessoais chegam primeiro, antes da presença 
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do corpo humano, pois atuam além do tempo (Cronêmica) e do espaço (Proxêmica), e abordam, 

atingem e envolvem o objeto, em primeira mão, influenciando-o. Inexiste pesquisa não-participa-

tiva, começando pela impossibilidade de excluir o observador daquilo sob exame e avaliação. 

Primarismo. Em função do universo de pesquisas e dos objetivos, a Ciência Convencio-

nal, Eletronótica, é a Materiologia, Ciência Primária, em comparação com a Conscienciologia,  

a Ciência das Ciências, a Omnicienciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin eletronótica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acídia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

4.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

5.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

6.  Mimeticologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

7.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

 

OS  PREJUÍZOS  EVOLUTIVOS  ACARRETADOS  PELA  VIDA 

MATERIALISTA  ULTRAPASSAM  TODAS  AS  ARGUMENTA-
ÇÕES  DAS  MAIS  EXPRESSIVAS  INTELIGÊNCIAS  CONVEN-  
CIONAIS,  EM  TODOS  OS  SÉCULOS  DA  CIVILIZACIOLOGIA. 

 

Questionologia. Você ainda é vítima vulgar de algum laivo ou resquício do materialis-

mo convencional milenar na própria vida humana? Qual a razão lógica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 

Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 832. 
2.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 357 a 360. 
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C O N S C I N    E P I L É T I C A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin epilética é a pessoa, homem ou mulher, portadora de alteração 

neurológica crônica, caracterizada por excitação dos circuitos elétricos neuronais corticais, condi-

ção esta adquirida ou decorrente de distúrbios genéticos em interação com a paragenética, mani-

festos na presença de gatilhos intra e / ou extrafísicos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. A palavra epilética provém igualmente do idioma Latim, epilepticus, “relativo à natureza da 

epilepsia; que ou quem sofre de epilepsia”. Apareceu no Século XV.  

Sinonimologia: 1.  Conscin convulsiva. 2.  Conscin grammal. 3.  Conscin ictal. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin epilética, conscin epilética de mal menor 

e conscin epilética de grande mal são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin neurologicamente homeostática. 2.  Conscin holossomatica-

mente saudável.  

Estrangeirismologia: a epileptogenesis; a birthmark no cérebro; as epileptic seizures; 

os anticonvulsants; o epileptogenic focus; a epileptogenic zone; as spontaneous seizures; a epi-

leptic aura; o dysembryoplastic neuroepithelial tumour (DNET); o Anfall; a takavarikointi. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autodiagnóstico epilético. 

Citaciologia: – Compreender a epilepsia é uma coisa, porém, compreender o epilético 

já é uma tarefa muito mais sutil e exigente (William Gordon Lennox, 1884–1960). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da epilepsia; os apagões pensênicos; a dissonância 

pensênica e holossomática; a hipersensibilização diante das energias dos holopensenses desequili-

brados; a incompatibilidade com o holopensene materno; a incompatibilidade com o holopensene 

local; a influência holopensênica dos retrovínculos credores; o holopensene da irritabilidade;  

o holopensene extrafísico energeticamente inóspito na maioria dos hospitais públicos; o holopen-

sene da dedicação de antigos devedores, atuais amparadores extrafísicos; a autovigilância pensê-

nica ininterrupta. 

 

Fatologia: a tendência ou predisposição genética à epilepsia; a malformação cerebral de-

sencadeadora das crises convulsivas; a crise epilética; as crises epiléticas febris e alucinatórias; as 

descargas epileptiformes; a disritmia da atividade elétrica cerebral; as perdas momentâneas de 

consciência; a ressonância magnética (RMI); o fato de os sons ressonantes da cabine eletromag-

nética poderem elucidar memórias contidas nos engramas cerebrais; os dados neurológicos e en-

cefalográficos; o campo eletromagnético densificado; o eletroencefalograma; o fato de a tempera-

tura alta acelerar a frequência das energias e das ondas cerebrais; as crises enquanto automutila-

ções gradativas; a falta de controle sobre o próprio soma; a triscagem; o gatilho para o acesso epi-

lético; o momento do último fôlego antes de apagar; o coma temporário; o ato de acordar 1 segun-

do antes da crise; a evolução da crise parcial para a crise generalizada; a percepção do ponto de 

fusão das cores, sons e gostos; a autovivência da “matrix” intrafísica; o fato de constantemente 
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precisar relembrar quem é, onde1 está e, se aconteceu alguma coisa; a recorrência das crises 

epiléticas; os relatos parapsíquicos tidos como psicose ou loucura; o fato de ser tratado ao modo 

de doente; a despersonalização da consciência portadora da patologia por parte dos médicos;  

o paciente tratado como sendo apenas número; os convites recorrentes e instantâneos à cirurgia;  

o fato de a maioria dos epiléticos não sofrerem deteriorização mental; o potencial inato do pacien-

te para desenvolver distúrbios psiquiátricos; a automanifestação consciencial instável; as pertur-

bações emocionais; os conflitos psicossociais; o forte componente narcísico; o egocentrismo;  

a insegurança; a desconfiança crônica; a melin; a negação do próprio soma; a sensação de solidão; 

a vida social impraticável dentro das multidões; o fato de a conscin epilética, por vezes, atuar en-

quanto consener; a falta de autorganização sendo link para crise epilética; a sensação de constan-

tes “mortes e renascimentos”; a preparação para a dessoma; as minimoréxis; a dificuldade de re-

tenção e / ou recaptação da memória; o bradipsiquismo e a lentificação do raciocínio; a recupera-

ção gradativa da memória e da autoconsciência pós-crise; a vergonha de assumir a epilepsia; o es-

panto e preconceito da Socin em relação às pessoas com epilepsia; o escondimento das crises para 

conseguir trabalho; os teatros intrafísicos; a dependência biopsicossocial dos epiléticos; o deses-

pero e culpabilidade dos pais; a família superprotetora; o fato de a “conscin-sintoma” representar 

a patologia do grupo; o enraizamento das ligações emocionais, notadamente mais profundas com 

os demais; as fixações e regressões da libido; o esquema de sobrevivência; a sobriedade megafo-

cada; os remédios anticonvulsivos controlados; a dieta cetogênica; a autorresponsabilidade diante 

das próprias escolhas evolutivas; a conquista da autonomia e interdependência máxima; a recicla-

gem das amizades ociosas; o fato de o duplista poder servir de base de sustentação durante as cri-

ses; o ponto da viragem para a superação da condição epilética; o dinamismo neurofisiológico ce-

rebral compensando falhas e disfunções; a correlação entre as funções psíquicas; o entendimento 

da expressão neurológica e psíquica da epilepsia permitindo reciclagens multimilenares; a supera-

ção dos distúrbios psicossomáticos e paragenéticos alavancando a superação da epilepsia; a pato-

logia enquanto alavanca para o perdão; o esclarecimento, o perdão e a reconciliação grupocármica 

enquanto elementos de cura da epilepsia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a aura epilética;  

o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal antiictal; a labilidade parapsí-

quica patológica; o fato de sentir a atividade do próprio cérebro através do autoparapsiquismo;  

a descoincidência vígil patológica; a parassensação de condensação do ar; as energias gravitantes, 

exploradas desde a infância; a “mistura” de elementos extrafísicos no intrafísico; a catalepsia pro-

jetiva; o fato de estar no “vácuo” entre dimensões; o parafato de assistir a crise de “camarote”, ao 

lado do soma; os paracredores no terror noturno; a condição do epilético ectoplasta aglutinando as 

parapatologias do entorno; a facilidade de assimilação simpática; os “encostos”; os acoplamentos 

áuricos contínuos e patológicos; as semipossessões; as pseudocirurgias espirituais agravando a si-

tuação epilética; a superação do apego parapsíquico à sensibilização durante e após a crise; a ma-

terialização dos cons do paracérebro no cérebro intrafísico; as tentativas de consciexes ex-cúmpli-

ces pelo realiciamento anticosmoético; as energias enquanto cartão de visitas instantâneo para re-

trovínculos patológicos; os sons intracranianos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico credor-devedor; o sinergismo patológico 

conscin epilética–holopensene desorganizado; o sinergismo energias conscienciais (ECs) patoló-

gicas–conscin esponja; o sinergismo megatrafor da autossustentação–autossuperação; o siner-

gismo nosológico da conjugação das ECs na presença de conscins e consciexes credoras desen-

cadeando as convulsões. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) fundamentando as recins. 

Codigologia: a negligência ao código pessoal de Cosmoética (CPC) em prol do pseudo-

pertencimento e pseudoaceitação; a conscin buscadora-borboleta assimilando todos os códigos 

grupais de conduta; a vivência segundo códigos de valores desvinculados da realidade prática. 
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Teoriologia: a teoria da reconciliação grupocármica; a teoria da evolução grupal; a te-

oria psicogenética utilizada para explicar a origem da epilepsia na infância. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica minimizadora da im-

portância de emoções instintivas; a técnica do estado vibracional; a técnica da chuveirada hidro-

magnética. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física ví-

gil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico 

da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Paraneurologia; o Colégio Invisível da Neurocons-

cienciologia. 

Efeitologia: o efeito das crises epiléticas na desorganização das parassinapses e nas co-

nexões paracerebrais; o efeito das convulsões nas ECs pessoais e na dissonância entre os veícu-

los holossomáticos. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas na recuperação de cons viabilizando  

a paracauterização e pararregeneração paracerebral; as neossinapses patológicas provocadoras 

das alterações cerebrais, tanto estruturais quanto psicodinâmicas, originadoras de desordens 

psicomotoras; as neossinapses evolutivas derivadas do investimento na intelectualidade pessoal. 

Ciclologia: os ciclos de desenvolvimento parapsíquicos comparados aos ciclos de evolu-

ção das crises epiléticas; o ciclo do esquema mental patológico retroalimentador; o ciclo da re-

composição grupocármica; o ciclo de normalidade do epilético; o ciclo descarga elétrica–desme-

moriação–recuperação gradativa. 

Enumerologia: o gatilho epilético; a aura epilética; a ausência epilética; o acesso epilé-

tico; a reincidência epilética; a crise epilética; a remissão epilética. O ataque da conscin epiléti-

ca; a convulsão da conscin epilética; o desmaio da conscin epilética; o déjà-vu da conscin epilé-

tica; as alucinações da conscin epilética; o coma da conscin epilética; a resistência da conscin 

epilética. 

Binomiologia: o binômio insegurança afetiva–carência emocional; o binômio carência 

emocional–omissão deficitária; o binômio psicossoma alterado–paranatomia autotransfigurada; 

o binômio abdicação da raiva–autodecisão para perdoar; o binômio epilepsia sintomática–epile-

psia essencial. 

Interaciologia: a interação antigos credores–conscin imatura; a interação dissociação 

instintiva–instinto de morte. 

Crescendologia: o crescendo choque térmico–mioclonia–salivação–falta de controle 

somático parcial–falta de ar–apagão; o crescendo rancor-ódio-vingança desencadeando crises 

epiléticas. 

Trinomiologia: o trinômio distúrbio emocional–dissonância holossomática–alteração 

parafisiológica; o trinômio preguiça–neotenia consciencial–retrocesso evolutivo; o trinômio au-

tassédio–melin–retrocognições patológicas. 

Polinomiologia: o polinômio estagnação evolutiva–buscador borboleta–dromomania– 

–conscin multívola; o polinômio autossugestão–semipossessão–vampirização–possessão total;  

o polinômio desmistificação–antivitimização–desdramatização–descarte do orgulho. 

Antagonismologia: o antagonismo cérebro homeostático / cérebro convulsivante; o an-

tagonismo patopensenidade / ortopensenidade. 

Paradoxologia: o paradoxo de a doença poder estimular maior número de recins; o pa-

radoxo da maior valorização da vida após a doença; o paradoxo de a doença poder agir como 

ponteiro proexológico, redirecionando o curso evolutivo; o paradoxo de o medo de ter crise forte 

atraí-la ou exacerbá-la. 

Politicologia: o medo enquanto autocracia manipuladora. 

Legislogia: a lei do maior esforço na autossuperação e manutenção da condição seizure- 

-free; a lei da causa e efeito na qualidade genética e somática pessoal e grupal. 

Filiologia: a evoluciofilia; a priorofilia; a superaciofilia. 
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Fobiologia: a assediofobia; a fobia de enfrentar os assediadores extrafísicos denotadores 

dos erros do passado. 

Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome de Cinderela; a síndro-

me do justiceiro; a síndrome do ostracismo; a síndrome do pânico; a síndrome da pré-derrota. 

Maniologia: a dromomania; a toxicomania. 

Holotecologia: a neuroteca; a parapsicoteca; a psicoteca; a consciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Epileptologia; a Consciencioterapia; a Ectoplas-

mologia; a Energossomatologia; a Holossomatologia; a Neurologia; a Neuroconscienciologia;  

a Psicologia; a Psiquiatria; a Psicossomatologia; a Seriexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin epilética; a conscin centrípeta; a conscin obnubilada; a conscin 

esponja; a isca humana inconsciente; a conscin malassistida por assediadores ou guias cegos ex-

trafísicos; as conscins e consciexes interessadas na evolução. 

 

Masculinologia: o médico eletronótico; o neurologista; o neurocirurgião; o epileptolo-

gista; o psiquiatra; o psicólogo; o consciencioterapeuta; o autovitimizador; o depressivo; o rebel-

de; o sensitivo lábil; o agente retrocognitor patológico; o pesquisador; o amparador intrafísico;  

o evoluciente; o autossuperador; o epileptólogo; o amparador extrafísico de função; o filósofo ate-

niense Sócrates (469–399 a.e.c.); o físico e matemático inglês Isaac Newton (1643–1727); o es-

critor brasileiro Machado de Assis (1839–1908); o polímata sueco Emanuel Swedenborg (1688– 

–1772). 

 

Femininologia: a médica eletronótica; a neurologista; a neurocirurgiã; a epileptologista; 

a psiquiatra; a psicóloga; a consciencioterapeuta; a autovitimizadora; a depressiva; a rebelde;  

a sensitiva lábil; a agente retrocognitora patológica; a pesquisadora; a amparadora intrafísica;  

a evoluciente; a autossuperadora; a epileptóloga; a amparadora extrafísica de função; a líder naci-

onalista francesa Joana D’Arc (1412–1431); a escritora britânica Agatha Christie (1890–1976). 

 

Hominologia: o Homo sapiens cerebralis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens interassistentialis; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin epilética de mal menor = aquela apresentando crises epiléticas 

parciais; conscin epilética de grande mal = aquela apresentando crises epiléticas generalizadas. 

 

Culturologia: a cultura da autocriticidade. 

 

Terapeuticologia. Eis, na ordem alfabética, divididos em 2 grupos, 9 tratamentos, ferra-

mentas ou condições facilitadoras da remissão da epilepsia: 

 

A. Abordagens intrafísicas: 

1.  Cirurgias cerebrais. Remover focos epileptogênicos cerebrais por meio de interven-

ção operatória.  

2.  Eletroencefalograma. Auferir controle da atividade de frequência elétrica cerebral, 

atentando para os tipos de alterações e locus de função. 

3.  Farmacologia. Utilizar medicamentos anticonvulsivantes. 
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B. Abordagens conscienciológicas: 

1.  Chuveiradas hidromagnéticas. Empregar chuveiradas hidromagnéticas em sinergis-

mo com o estado vibracional visando otimizar os desbloqueios chacrais. 

2.  Conscienciometria. Identificar trafores, trafares e trafais pessoais através, por exem-

plo, do preenchimento do gráfico 360º e das folhas do Conscienciograma, catalisando autorrecins 

prioritárias. 

3.  Cursos. Participar de cursos interassistenciais de campo, a exemplo do Curso de Ex-

tensão em Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2), visando o reequilíbrio holossomático. 

4.  Interassistência. Praticar a interassistência tarística, altruísta, retirando o foco do pró-

prio ego ao viabilizar o trinômio assistencial acolhimento-orientação-encaminhamento das para-

companhias pessoais. 

5.  Mobilização básica de energias. Minimizar as intoxicações energéticas “malhando” 

as energias diária e continuamente. 

6.  Paracirurgia. Remover nódulos paracerebrais e / ou reorganizar a estruturação sináp-

tica e parassináptica através de paracirurgia, ao modo das promovidas pela Rede Interassistencial 

de Cirurgia Invisível a Distância.  

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin epilética, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Apego  inseguro:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

04.  Autenfrentamento  do  incômodo:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

05.  Autoinsegurança:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

06.  Comprometimento  assistencial:  Assistenciologia;  Homeostático. 

07.  Dependência:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Disjunção  intraconsciencial:  Lucidologia;  Neutro. 

09.  Energosfera  pessoal:  Energossomatologia;  Neutro. 

10.  Epilepsia:  Cerebrologia;  Nosográfico. 

11.  Estigma  autobiográfico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Evoluciente:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

13.  Exercitação  neuronal:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

15.  Tara  cultural:  Parapatologia;  Nosográfico. 

  

A  EPILEPSIA  PODE  SER  MECANISMO  PROVIDENCIAL   
DE  AUTOSSENSIBILIZAÇÃO  QUANTO  A  NÓS  GÓRDIOS  

PARAGENÉTICOS  ESPECÍFICOS,  ATUANDO  AO  MODO   
DE  ALARME  FRENTE  ÀS  RECICLAGENS  PRIORITÁRIAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é portador(a) de epilesia ou conhece alguém 

com essa patologia? Busca esclarecer ou ser esclarecido(a) sobre o tema a fim de se autassistir ou 

assistir a outrem? 
 

Bibliografia  Específica: 
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C O N S C I N    E S T R A N G E I R A  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin estrangeira é a pessoa, homem ou mulher, a qual se encontra, 

em determinado momento da vida humana, em outro país diferente do originário. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver- 

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no 

Século XIII. A palavra estrangeiro provém do idioma Latim, extraneus, “o de fora”, através do 

idioma Francês, étranger, “estrangeiro”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Conscin internacional. 2.  Conscin forasteira. 

Neologia. As duas expressões compostas conscin estrangeira saudável e conscin estran-

geira patológica são neologismos técnicos da Autexperimentologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin nacional. 2.  Conscin nativa. 3.  Conscin autóctone. 

Estrangeirismologia: o gringo; o backpacker; o way of living contrastante; o rapport 

interconscins; o approach internacional; as best practices internacionais; o networking; o leitmo-

tiv das interações multiculturais; a open mind; o know-how de viagem; o cultural shock; os insi-

ghts renovadores; a friendship; os checklists variados. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni- 

mento quanto à convivialidade universalista. 

Proverbiologia. Eis 2 ditos populares relativos ao tema: – Em terra de sapo, de cócoras 

com ele. Em Roma, faça como os romanos. 

Filosofia: o Abertismo; o Universalismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da reformulação pensênica; o holopensene pessoal 

da adaptabilidade; os neopensenes; a neopensenidade; os choques holopensênicos; os convívios 

pensenes; a conviviopensenidade; as fôrmas holopensênicas; os neopensenes; a neopensenidade; 

a sustentação do holopensene pessoal em holopensene estrangeiro; o sensoriamento dos holopen-

senes; a reação da conscin em diferentes holopensenes; a evitação do regressismo holopensênico; 

a ampliação pensênica. 

 

Fatologia: a oportunidade evolutiva da autovivência internacional; a jornada no exterior; 

o turismo internacional; o contato com a diversidade; a mudança idiomática; os novos cenários;  

o deslumbramento inicial; o olhar superficial; o trabalho em outro país; os estágios profissionais 

no Exterior; as traduções de documentos pessoais; a revalidação de diploma; o visto necessário de 

acordo com o lugar e a necessidade; o choque de realidades; as alterações emocionais; os desajus-

tes sociais; a nova leitura do mundo; os neocomportamentos; os intercâmbios culturais; as neoex-

periências; as neointerações; os neoaprendizados; os desentendimentos por falta de domínio do 

idioma; o traquejo internacional; a oscilação adaptativa no exterior; os reencontros multiexisten-

ciais; os questionamentos da cultura de origem; os desafios conscienciais; os imprevistos; os pe-

didos de compra no exterior; o excesso de bagagem; a conversão monetária; a alimentação dife-

rente; as novidades; a autopesquisa; as autorreflexões; as comparações entre países; a amizade en-

tre pessoas de diferentes nações; a amizade estrangeira; a estima internacional; a simpatia sem 

fronteiras; a amizade globalizada; o anonimato fora do domicílio; a perda dos referenciais de ori-
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gem pós-temporada prolongada no Exterior; a constatação das viagens internacionais enquanto 

agente desencadeador de reciclagens; a afinização com a nova cultura; o ressurgimento de retroe-

gos; o saudosismo; a neoabordagem a partir do convívio direto; os nomes próprios estrangeiros;  

o sotaque estrangeiro; o contato com familiares do estrangeiro; a superação de preconceitos;  

as novas metas existenciais; a incorporação de aprendizados na rotina pessoal; os horizontes 

conscienciais ampliados; as viagens internacionais sendo treinos para o desapego na dessoma;  

as itinerâncias tarísticas internacionais sendo treinos da Pré-Intermissiologia; o nomadismo cons-

ciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as mensagens si-

lenciosas de amparador extrafísico; as autorretrocognições em outras culturas; as projeções em 

outros idiomas; a tenepes em holopensene estrangeiro; o déjà-vu autorretrocognitivo; as inspira-

ções extrafísicas; o amparo extrafísico providencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo abertismo-cognição; o sinergismo intercompreensão- 

-convivialidade; o sinergismo mobilidade física–dinamismo consciencial; o sinergismo viagens- 

-objetivo; o sinergismo entre parceiros evolutivos; o sinergismo doação-recebimento; o sinergis-

mo viagens internacionais–flexibilização pensênica. 

Principiologia: o princípio da adaptabilidade; o princípio de os fatos orientarem as 

pesquisas; o princípio do megafoco evolutivo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) sustentando os valores do indiví-

duo em meio diferente ao habitual; o código pessoal de Cosmoética (CPC) assegurando o respeito 

ao Paradireito das consciências em qualquer contexto; o código de etiqueta intercultural; o códi-

go de valores pessoais; o código pessoal de prioridades evolutivas. 

Teoriologia: a teática da comunicabilidade pessoal amplificada. 

Tecnologia: as técnicas de ampliação do dicionário cerebral analógico poliglótico pes-

soal; as técnicas antichoque cultural; as técnicas de expressão oral; as técnicas da antiinge-

nuidade; os aparelhos tecnológicos funcionais. 

Voluntariologia: os voluntários estrangeiros. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Retrocognitari-

um; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da 

Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório consci-

enciológico do Curso Intermissivo (CI). 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Poliglotas; o Colégio Invisível dos Intérpretes;  

o Colégio Invisível dos Tradutores; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível  

da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Autexperimen-

tologia. 

Efeitologia: os efeitos somáticos do jetlag; os efeitos psicológicos da distância física;  

os efeitos reflexivos de viajar sozinho; os efeitos conscienciais do convívio com as diferenças cul-

turais; os efeitos nocivos da inadaptação cultural; os efeitos dos reencontros multiexistenciais; 

os efeitos conscienciais do contato com o diferente; os efeitos positivos do planejamento das vi-

agens. 

Neossinapsologia: a necessidade de criar neossinapses para viver em cultura diferente; 

as neossinapses necessárias para conviver com as diferenças culturais; a reeducação das retros-

sinapses para dar espaço intraconsciencial ao novo; a reciclagem das retrossinapses fossilizantes. 

Ciclologia: o ciclo viagens-reciclagens; o ciclo da adaptação internacional; o ciclo  

da espiral evolutiva; o ciclo dos desafios evolutivos; o ciclo das vidas humanas em diferentes cul-

turas; o ciclo adaptação-readaptação; o ciclo egocentrismo-viagens-reciclagens-alocentrismo. 
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Enumerologia: o estudante estrangeiro; o profissional estrangeiro; o turista estrangei-

ro; o voluntário estrangeiro; o docente estrangeiro; o verbetógrafo estrangeiro; o teletertuliano 

estrangeiro. 

Binomiologia: o binômio viagens internacionais–poliglotismo; o binômio mentalsomati-

cidade-autossuperação; o binômio locomoção-pensenidade; o binômio bagagem cultural–inte-

rassistencialidade; o binômio abertismo-Universalismo; o binômio respeito-convivialidade; o bi-

nômio admiração-discordância; o binômio neovivência-autenfrentamento; o binômio recepção 

no estrangeiro–fôrma holopensênica; o binômio planeta-casa; o binômio local–usos e costumes; 

o binômio idioma nativo–idioma estrangeiro; o binômio viajar-viver. 

Interaciologia: as interações com nativos; a interação educação pessoal–cultura estran-

geira; a interação curiosidade-conhecimento; a interação internacionalidade-multidimensionali-

dade; a interação experiências inusitadas–reciclagens conscienciais; a interação diplomacia–en-

tendimento mútuo; a interação vivências-autoquestionamentos; a interação viagem-autopesquisa. 

Crescendologia: o crescendo viagens internacionais–viagens interplanetárias; o cres-

cendo monovisão-cosmovisão; o crescendo consciência comunitária–consciência nacional–cons-

ciência internacional–consciência planetária; o crescendo mudança de cidade–mudança de pa-

ís–mudança continental; o crescendo viagens internacionais–nomadismo consciencial; o cres-

cendo abordagem nacional–abordagem internacional–abordagem planetária. 

Trinomiologia: o trinômio oportunidade-contexto-derivações; o trinômio informação- 

-prevenção-adequação; o trinômio contato-troca-aprendizado; o trinômio viajar-interagir- 

-aprender. 

Polinomiologia: o polinômio das peculiaridades culturais modo de ver–modo de sentir–

–modo de pensar–modo de reagir. 

Antagonismologia: o antagonismo aculturação / resistência; o antagonismo racismo  

/ universalismo; o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial; o antagonismo 

rigidez mental / flexibilidade adaptaptiva. 

Paradoxologia: o paradoxo de a viagem para o Exterior poder gerar introspecção;  

o paradoxo de o nativo sentir-se estrangeiro ao retornar ao país de origem; o paradoxo de en-

contrar semelhanças nas diferenças; o paradoxo da conscin mais bem adaptada à outra cultura  

e não à cultura de origem; o paradoxo de as conscins originárias de culturas díspares se enten-

derem melhor se comparados a membros da mesma família; o paradoxo de o distanciamento 

intrafísico ocasionar aproximações conscienciais. 

Politicologia: as políticas governamentais de intercâmbio internacional; a diplomacia. 

Legislogia: as leis internacionais; a lei da empatia; a lei da inseparabilidade grupocár-

mica; a legislação de cada país; a legalização da residência no país estrangeiro; a lei do maior 

esforço evolutivo aplicado à adaptação cultural. 

Filiologia: a neofilia; a cogniciofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a assistenciofi-

lia; a adaptaciofilia; a autorreciclofilia. 

Fobiologia: a xenofobia; a fobia de errar ao comunicar-se com estrangeiros; a superação 

da neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da pré-viagem; a eliminação da síndrome da inadaptação;  

a eliminação da síndrome da apriorismose; a evitação da síndrome da dispersão consciencial;  

a profilaxia da síndrome do desviacionismo. 

Maniologia: a riscomania; a mania de comparar; a mania de criticar; o corte da mania 

de criticar sem vivenciar; a superação da mania de exaltar a própria cultura; a mania de reclamar; 

a toxicomania; a consumomania; a xenomania; a apriorismomania. 

Mitologia: o combate ao mito da superioridade étnica. 

Holotecologia: a comunicoteca; culturoteca; a biografoteca; a idiomatoteca; a convivio-

teca; a energoteca; a diplomacioteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Estrangeirismologia; a Traduciologia;  

a Poliglotismologia; a Neologia; a Viajologia; a Conviviologia; a Autorrecexologia; a Reciclolo-

gia; a Autopesquisologia; a Etologia; a Adaptaciologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Para-

percepciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin estrangeira; a conscin viajante; a conscin neofílica; a pessoa anti-

comodista; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o intercambista cultural; o turista; o poliglota; o professor itinerante in-

ternacional; o emigrante; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o ata-

cadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;  

o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;  

o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeduca-

dor; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente. 

 

Femininologia: a intercambista cultural; a turista; a poliglota; a professora itinerante in-

ternacional; a emigrante; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente. 

 

Hominologia: o Homo sapiens migrator; o Homo sapiens communicator; o Homo sapi-

ens polyglotticus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens 

evolutiens; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens convivens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin estrangeira saudável = a predisposta à convivência multicultural, 

às reciclagens conscienciais, a aprender e compartilhar conhecimentos, tendo por trafor o abertis-

mo consciencial; conscin estrangeira patológica = a apriorista, indisponível à convivência multi-

cultural e à autovivência de novas experiências, tendo por trafar o fechadismo consciencial. 

 

Culturologia: o intercâmbio cultural; a multiculturalidade; a cultura pessoal universa-

lista; a identificação dos idiotismos culturais de cada país. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin estrangeira, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amizade  internacional:  Conviviologia;  Neutro. 

02.  Autoinserção  cultural:  Adaptaciologia;  Neutro. 

03.  Bairrismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

04.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

05.  Condicionamento  cultural:  Sociologia;  Neutro. 

06.  Conscin  corajosa:  Holomaturologia;  Neutro. 

07.  Curva  W:  Adaptaciologia;  Neutro. 

08.  Diferenças  culturais:  Etologia;  Neutro. 

09.  Idiotismo  cultural:  Parassociologia;  Nosográfico. 

10.  Movimentação  migratória:  Sociologia;  Neutro. 
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11.  Nomadismo  proexogênico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Poliglotismo  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

14.  Viagem  de  férias:  Homeostaticologia;  Neutro. 

15.  Viagens  internacionais:  Autorrecexologia;  Neutro. 

 

IMPORTA  À  CONSCIN  ESTRANGEIRA  SABER  APROVEITAR 
A  OPORTUNIDADE  DA  EXPERIÊNCIA  INTERNACIONAL,  ME-
DIANTE  AUTOPESQUISAS,  RECINS,  RASTRO  PENSÊNICO  

POSITIVO  E  AMPLIAÇÃO  DA  INTERASSISTENCIALIDADE. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a condição de estrangeiro(a)? Quais 

os benefícios alcançados? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  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;  
1 tab.; 8 websites; glos. 261 termos; 244 refs.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do 

Iguaçu, PR; 2005; páginas 49 a 53. 

 

J. C. N. 
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C O N S C I N    F A N Á T I C A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin fanática é a consciência intrafísica, homem ou mulher, manifes-

tando, de modo excessivo, admiração, aplauso, defesa, fascínio, incentivo, imitação e / ou venera-

ção em relação a pessoas ou a ideias de sistemas sociais. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O termo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idio-

ma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII.  

A palavra fanático provém igualmente do idioma Latim, fanaticus, “inspirado por uma divindade; 

entusiasmado; exaltado”. Surgiu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Conscin idólatra. 2.  Conscin fascinada. 3.  Conscin apaixonada.  

4.  Conscin devota.  5.  Conscin arrebatada. 6.  Conscin embevecida. 7.  Conscin veneradora.  

8.  Admirador ectópico. 9.  Admirador amaurótico. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo fanático: 

desfanatizada; desfanatizado; desfanatizar; ex-fanática; ex-fanático; fanática; fanatismo; Fana-

tismologia; fanatista; fanatística; fanatístico; fanatização; fanatizada; fanatizado; fanatizador; 

fanatizadora; fanatizante; fanatizar; fanatizável; teofanatismo. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin fanática, conscin fanática explícita  

e conscin fanática implícita são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin autossuficiente. 2.  Conscin lúcida. 3.  Conscin equilibrada. 

4.  Conscin independente. 5.  Conscin autônoma. 6.  Conscin crítica cosmoética. 

Estrangeirismologia: o popstar arrastando multidões; o sex appeal enquanto fator de 

compensação energética; o stalking a celebridades e pessoas comuns; a perseguição full time do 

fã assediador; a imagem do the best impressionando na roda de amigos; o comportamento blasé. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autonomia consciencial. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares contributivos ao tema: – Todo 

fanatismo emburrece. Fanatizar é interprisionar. Fanatismo: aberração afetiva. Evitemos a fana-

tização. 

Ortopensatologia: – “Fanatismo. O fanatismo escraviza”. “Fanatismo é o mais novo 

sinônimo de barbarismo da vida moderna, também chamada Civilização do Terceiro Milênio”. 

“O fanatismo é o rei dos idiotismos culturais em qualquer Nação”. “Quem se põe de joelhos, 

sem quaisquer autocríticas, pode dessomar crente fanático indo direto para a Baratrosfera Extrafí-

sica”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da vaidade; o holopensene das carências pessoais; 

o holopensene intrafísico refletindo ambiente energívoro da Baratrosfera; o holopensene da sutili-

dade na manipulação; o holopensene das multidões; o holopensene das apresentações artísticas;  

a eliminação de pensenes sedutores energívoros; a desconexão com holopensenes patológicos  

e a conexão com o holopensene dos amparadores extrafísicos; o estado vibracional (EV) enquanto 

mantenedor do holopensene pessoal lúcido; o holopensene pessoal da convivialidade sadia. 
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Fatologia: a idolatria; a admiração ectópica enquanto base do fanatismo; a atribuição in-

consistente de valores; a concordância sem senso crítico; a sede de reconhecimento; as atrações 

sexochacrais; as fascinações de toda ordem; o ato de querer ser seduzido; as manipulações pela 

sedução de gênero: masculinidade e feminilidade; a ditadura da aparência; a beleza física enquan-

to responsabilidade consciencial; a persuasão pelo fascínio; os 15 minutos de fama; a liderança 

implícita na formação de grupos rivais nos ambientes de trabalho; as posturas e opiniões agressi-

vas cativando admiração patológica; o ato de fazer média; a evidência exagerada a partir do mar-

keting pessoal; a falta de criticidade no apoio a causas incautas; a ausência de lucidez comprome-

tendo posicionamentos cotidianos; as carências pessoais traduzidas na admiração ectópica; a con-

dição do jovem prodígio tornando-se ícone familiar; a dominação sutil nas relações viciadas de li-

derança; a vida fictícia nas redes sociais; a preocupação em registrar presença nos eventos com-

prometendo a sociabilidade sadia; a consequência de se juntar à massa de “curtidores” na posta-

gem de promoção da vaidade pessoal; o ato de “curtir” enquanto aprovação de atitudes reprová-

veis; a evocação nas relíquias dos ídolos dessomados; os fascínios de grupos; os modismos lança-

dos pelos famosos; o consumo de produtos das estrelas; a submissão pela inveja; a emoção de es-

tar com o ser admirado; o embevecimento pela aparência sexy; o sacrifício do bem-estar pessoal 

em troca da autoimagem à semelhança do idolatrado; a zona de conforto da obnubilação; o desti-

no do personagem folhetinesco gerando aflição; a fuga da realidade no acompanhamento da roti-

na dos famosos; os milhões gastos para manter o segredo nas pré-estreias; os crimes de motivação 

fanática; as gurulatrias influenciando atitudes incautas; as doutrinas dogmatizantes; a defesa vis-

ceral de ideologias e da religiosidade; o fanatismo enquanto descarga da agressividade; o idealis-

mo distorcido como motivação para atos justiceiros; a motivação coletiva servindo de justificativa 

para atos cruéis de fanatismo; o desenvolvimento da criticidade; o estabelecimento de novos parâ-

metros de satisfação; a recuperação de cons motivando reciclagens do comportamento submisso; 

a assistencialidade aglutinadora; a integridade e o exemplarismo enquanto causa da admiração;  

a liderança pessoal cosmoética; o carisma cosmoético; o protagonismo evolutivo. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional profilático; as exibições de idola-

trias reproduzindo realidades de comunexes baratrosféricas; a repetição de comportamentos ali-

mentando a relação com guias amauróticos; a alteração nas energias conscienciais gerada pelo fu-

ror da proximidade com o idolatrado; a vaidade a serviço dos assediadores; o traço da dominação 

comprometendo trafores e bloqueando aproximação dos amparadores extrafísicos; a relação bila-

teral da dependência energética e afetiva. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo predisposição manipuladora–submissão à manipulação; 

o sinergismo admiração-adoração; o sinergismo conscin sedutora–conscin seduzível; a carência 

energética alimentando o sinergismo idólatra-idolatrado; o sinergismo ingenuidade-manipula-

ção; o sinergimo manipulação–interprisão grupocármica; o sinergismo criticidade-libertação; as 

posturas monárquicas reproduzidas no sinergismo fã-ídolo; o sinergismo relações energívoras– 

–holopensene baratrosférico. 

Principiologia: o princípio de os afins se atraírem; o desconhecimento das implicações 

do princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD) enquanto base da 

criticidade; os princípios da comunicação utilizados para dominar; o princípio do autoposiciona-

mento sadio. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) excluindo qualquer forma de inter-

ferência espúria; os códigos implícitos das influências manipuladoras; a idolatria dificultando  

a reciclagem do código de valores pessoais. 

Teoriologia: a teoria da realização; a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: as técnicas de oratória; as técnicas de marketing pessoal; a técnica do elo-

gio enquanto instrumento de manipulação; a técnica da feição blasé para chamar a atenção;  

a técnica da heterocrítica cosmoética ajustando afetos desmedidos; a técnica da tenepes trazendo 
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lucidez e revertendo a condição fanatizável; as técnicas de desenvolvimento mentalsomático en-

quanto instrumento de autonomia consciencial. 

Voluntariologia: a criticidade lúcida no desenvolvimento das atividades do voluntaria-

do conscienciológico; a atualização da auto e heteroimagem aumentando a consistência das in-

terrelações no voluntariado da CCCI. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Tenepessologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Comuni-

cologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Co-

légio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia. 

Efeitologia: o efeito da atenção desmedida enquanto dispersão de energia da conscin 

fanática; os efeitos da dependência energívora; os efeitos transformadores da liderança interas-

sistencial; os efeitos assistenciais da comunicação assertiva. 

Neossinapsologia: a substituição de sinapses sedutoras por neossinapses de carisma as-

sistencial; as neossinapses adquiridas no propósito de ser mais cosmoético nas relações interpes-

soais; a desativação de sinapses de manipulação; a compreensão da bioenergética cósmica crian-

do neossinapses de desmistificação e convivialidade sadia; as neossinapses da incorporação da 

prática da mobilização das energias. 

Ciclologia: o ciclo idólatra-idolatrado quebrado a partir do direcionamento evolutivo da 

vida intrafísica; o fanatismo comprometendo as reciclagens no ciclo das ressomas. 

Enumerologia: a facilidade de influenciar pessoas; a facilidade de aglutinar por meio da 

sedução; a facilidade de fascinar conscins; a facilidade de obnubilar; a facilidade de vampirizar;  

a facilidade de chamar a atenção; a facilidade de seduzir anticosmoeticamente. 

Binomiologia: a ausência do binômio admiração-discordância; o binômio conscin idó-

latra–conscin idolatrável; o binômio dessoma do idolatrado–suicídio do idólatra; o binômio 

acriticidade-fanatismo. 

Interaciologia: a interação conscin fanática–conscin ídolo; a interação personalidade 

sedutora–perfil dominador–subcérebro abdominal. 

Crescendologia: o crescendo paradigma fisicalista–paradigma consciencial; o crescen-

do conduta ética–conduta cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio domínio energético–autestima–criticidade alicerçando novas 

condutas conscienciais; o trinômio sedução-manipulação-dissimulação; o trinômio coleira do 

ego–lavagem subcerebral–fascínios de grupo; o trinômio admirador fanático–expectador acríti-

co–agente lúcido. 

Polinomiologia: o polinômio catalisador de fanatismos ator-cantor-poeta-modelo-dire-

tor; o polinômio gurulatria-idolatria-adoração-sacralização-religiosidade; o polinômio fanatis-

mo-submissão-dominação-idolatria; o polinômio monopólio de atenções–autossuficiência cons-

ciencial–autoliderança evolutiva–heteroliderança policármica. 

Antagonismologia: o antagonismo idolatria / autoliderança; o antagonismo dependên-

cia emocional / protagonismo evolutivo; o antagonismo anomalia afetiva / autenticidade afetiva; 

o antagonismo sedução manipuladora / acolhimento assistencial; o antagonismo Socin Idólatra  

/ Socin Lúcida. 

Paradoxologia: o paradoxo de o fanático admirar e invejar o ídolo. 

Politicologia: os discursos políticos enganadores; a egocracia; a eucracia; a assediocra-

cia; a vulgocracia; a autocracia. 

Legislogia: a lei da dominação pela sedução; as leis da atração física; a lei do menor 

esforço evidenciada na falta de criticidade. 

Filiologia: o investimento na criticofilia; a neofilia; a projeciofilia; a autopesquisofilia;  

a grafofilia; a evoluciofilia; a sociofilia; a tenepessofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; a decidofobia; a autopesquisofobia; a parapsicofobia; a auto-

criticofobia; a reciclofobia; a cognofobia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a profilaxia da síndrome da indis-

ciplina energética; o pedágio da síndrome da abstinência parafisiológica (SAP) na mudança de 
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patamar evolutivo; a síndrome da autossantificação; a válvula de escape para a síndrome da me-

diocrização; a síndrome do autodesperdício expressa na esfera artística. 

Maniologia: a idolomania; as egomanias; a mania de aparecer; a mania de impressionar 

a todos; a mania de só respeitar quem está em evidência; a superação da gurumania; a eliminação 

da religiomania; a riscomania atraindo admiração. 

Mitologia: os mitos artísticos de todo o gênero alimentando as interprisões grupocármi-

cas; o mito de a Socin precisar de mitos; o mito do herói; as bibliografias e a literatura perpetuan-

do mitos; a desconstrução dos mitos milenares; o paradigma consciencial contribuindo para a des-

mitificação religiosa; o mito da perfeição aplicado à beleza física; a ruptura dos mitos de superio-

ridade. 

Holotecologia: a criticoteca; a pensenoteca; a autopesquisoteca; a biblioteca; a trafaro-

teca; a psicossomatoteca; a recexoteca; a recicloteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Mitologia; a Parapatologia; a Subcerebrologia; 

a Psicossomatologia; a Criticologia; a Criteriologia; a Lucidologia; a Discernimentologia; a Cons-

ciencioterapeuticologia; a Autopensenologia; a Comunicologia; a Projeciologia; a Intrafisicolo-

gia; a Extrafisicologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin fanática; a conscin idólatra; a conscin incauta; a conscin imatura; 

a conscin manipuladora; a conscin manipulável; a conscin acrítica; a conscin fútil; a conscin ma-

níaca; a conscin sociopata; a conscin feminista; a conscin machista; a consciênçula; a conscin do-

minadora anticosmoética. 

 

Masculinologia: o ator; o modelo; o manequim; o cantor; o instrumentista; o dançarino; 

o pintor; o apresentador; o atleta; o vampiro energético; o religioso; o intelectual. 

 

Femininologia: a atriz; a modelo; a manequim; a cantora; a instrumentista; a dançarina; 

a pintora; a apresentadora; a atleta; a vampira energética; a religiosa; a intelectual. 

 

Hominologia: o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapi-

ens materialis; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapi-

ens vulgaris; o Homo sapiens mediocris; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens 

humanus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens religiosus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin fanática explícita = a manifestante declarada e categórica de ad-

miração ectópica; conscin fanática implícita = a manifestante tácita de admiração desmedida, su-

bentendida nas interrelações cotidianas. 

 

Culturologia: a cultura do fanatismo; a cultura da idolatria; a cultura de adoração de 

imagens; a cultura dos fãs clubes; a cultura das telenovelas; a cultura do culto ao corpo; a cultu-

ra das paixões traduzidas em amor; a cultura do machismo e do feminismo; a cultura da acritici-

dade; a cultura dogmática; a cultura do culto aos ancestrais. 

 

Precedência. As relações cotidianas do pré-serenão vulgar estão repletas de manifesta-

ções de fanatismo precedente. Nas afinidades conscienciais, na formação de grupos de convívio  

e na definição das hierarquias de influência podem ser identificados, em maior ou menor grau, os 

princípios da admiração nosográfica sedimentadora das idolatrias. 
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Distorção. Seja explícita ou implicitamente, o fanatismo reflete distorções afetivas de 

conscins desejosas de reconhecimento. Quando direcionado para conscin idealizada, indica vonta-

de de obter o prestígio, a capacidade aglutinadora e o poder de influência do ser idolatrado. 

 

Interprisões. O primitivismo emocional da média das conscins é base para ações idealis-

tas e justiceiras de motivações fanáticas. O fomento à idolatria no estímulo à imitação de persona-

lidades emolduradas em manifestações artísticas e religiosas é desserviço à Humanidade, escravi-

zando milhares de consciências em interprisões psicossomáticas. 

 

Idealização. A romantização criando manifestações ilusórias reflete frustração do pré- 

-serenão vulgar devido ao distanciamento da condição de satisfação íntima. A indicação é exerci-

tar intimamente o binômio admiração-discordância, constatando as insuficiências do ser admira-

do sem comprometer o apreço. A raiz do fanatismo está na idealização. 

 

Holopensenologia. Do ponto de vista da Intrafisicologia, eis, ordem alfabética, 10 mani-

festações alimentadoras do fanatismo: 

01.  Artística. 

02.  Científica. 

03.  Cultural. 

04.  De gênero. 

05.  Esportiva. 

06.  Ideológica. 

07.  Intelectual. 

08.  Política. 

09.  Religiosa. 

10.  Sexual. 

 

Fanatismologia. Sob a perspectiva da Psicossomatologia, eis em ordem alfabética, 27 

modos de expressão da conscin fanática: 

01. Androlatria: adoração divina dedicada ao / ou a 1 homem. 

02. Angelolatria: adoração aos anjos. 

03. Antropolatria: adoração aos deuses de aparência humana. 

04. Artolatria: adoração ao pão. 

05. Astrolatria: adoração aos astros. 

06. Autolatria: adoração a si próprio; autoidolatria; idiolatria. 

07. Bibliolatria: adoração ao texto bíblico. 

08. Cristolatria: adoração a Jesus Cristo. 

09. Demonolatria: adoração de demônios. 

10. Dendrolatria: adoração às árvores. 

11. Egolatria: culto a si mesmo. 

12. Gastrolatria: culto aos prazeres gastronômicos. 

13. Ginolatria: adoração à mulher. 

14. Hagiolatria: adoração aos santos. 

15. Heliolatria: adoração ao Sol. 

16. Hidrolatria: adoração à água. 

17. Iconolatria: adoração de imagens. 

18. Idolatria: amor excessivo dedicado a ídolos. 

19. Litolatria: culto a pedras. 

20. Mariolatria: culto à Maria. 

21. Monolatria: adoração a 1 só deus. 

22. Necrolatria: adoração aos mortos. 

23. Ofiolatria: adoração às serpentes. 

24. Pirolatria: adoração ao fogo. 
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25. Polilatria: adoração a vários deuses. 

26. Xilolatria: adoração a imagens de madeira. 

27. Zoolatria: adoração aos animais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin fanática, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Amaurose  ideológica:  Politicologia;  Nosográfico. 

02. Beatice:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03. Credulidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

04. Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

05. Síndrome  da  abstinência  da  monarquia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06. Síndrome  da  dispersão  consciencial:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

07. Síndrome  da  dominação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08. Síndrome  da  exaltação  da  juventude:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09. Síndrome  da  parerudição  desperdiçada:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10. Síndrome  da  realeza:  Perfilologia;  Nosográfico. 

11. Síndrome  da  ribalta:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12. Síndrome  de  Poliana:  Criticologia;  Nosográfico. 

13. Síndrome  do  diploma:  Desviaciologia;  Nosográfico. 

14. Síndrome  do  vampirismo  energético:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

15. Universalismo  conviviológico:  Universalismologia;  Homeostático. 

 

A  BASE  DO  FANATISMO  MANIFESTO  ABERTAMENTE  NAS  

IDOLATRIAS  SE  ASSENTA  NAS  ECTOPIAS  AFETIVAS  DAS 

RELAÇÕES  COTIDIANAS  E  ADMIRAÇÕES  DOENTIAS  DAS  

CONSCINS  IMATURAS  QUANTO  À  AFETIVIDADE  SADIA. 
 

Questionologia. Quais critérios utiliza você, leitor ou leitora, ao estabelecer relações de 

admiração cotidianas? Já avaliou os apreços interconscienciais sob o ponto de vista do fanatismo? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Cunha, Antônio Geraldo da; Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa; assistente 
Claudio Mello Sobrinho; 839 p.; 229 abrevs.; 600 siglas; 2a Ed.; 7a impr.; 23 x 15 x 5 cm; Nova Fronteira; Rio de Janeiro, 

RJ; 1996; páginas 369 e 370. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1 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 

694 a 702 e 760 a 763. 

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 701 e 702. 

 

R. A. P. 
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C O N S C I N - F O N T E  
( A U T E X P E R I M E N T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin-fonte é a pessoa detentora indiscutível, pacífica, do conhecimen-

to teático, específico de determinada linha de cognição, reconhecida consensualmente por ser ca-

paz de lecionar sobre a matéria de modo satisfatório, no nível máximo do momento evolutivo das 

pesquisas existentes. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. A palavra fonte provém igualmente do idioma Latim, fons, “fonte; nascente; manancial de 

água; origem; causa; princípio”. Apareceu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Conscin-líder de cognição. 2.  Conscin especializada. 3.  Sujeito- 

-fonte. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin-fonte, conscin-fonte básica e conscin-fon-

te evoluída são neologismos técnicos da Autexperimentologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin usuária. 2.  Conscin vulgar. 

Estrangeirismologia: a busca da cognição state of the art com a pessoa top de linha. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto a algum conhecimento especializado em nível máximo na atualidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Evoluciologia; os cosmopensenes; a cosmopen-

senidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o po-

tencializador da autopensenidade. 

 

Fatologia: a busca do entendimento das verdadeiras posições intelectuais na Socin;  

o convívio inteligente com as fontes máximas da cognição evolutiva; o ato de bater na porta men-

talsomática certa; a matriz da cognição fundamental; a filial da cognição fundamental; o minicen-

tro de pesquisas; o megacentro de pesquisas; a liderança das investigações; a marca de excelência 

aplicada às pesquisas prioritárias; o centro maior de excelência técnica; a escolha inteligente  

e prioritária das companhias evolutivas; a fonte humana de informações evolutivas confiáveis;  

a triagem inteligente das fontes informativas; a fonte básica de pesquisas; o eixo da hiperacuida-

de; o dinamizador do compléxis; o amplificador do autodiscernimento; as redes de convivência; 

as redes de comunicação. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; o acesso oportuno às Centrais Extrafísicas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo hiperacuidade-autodiscernimento na análise da fide-

dignidade da conscin-fonte; o sinergismo entre o pesquisador veterano e o pesquisador calouro. 
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);  

o princípio da evitação “se algo não serve, não adianta fazer maquilagem”. 

Codigologia: o código pessoal de coerência cosmoética. 

Teoriologia: a teoria das pesquisas conjuntas. 

Tecnologia: as técnicas de comunicação; as neotecnologias comunicativas expandindo 

globalmente o acesso às conscins-fontes; a técnica pesquisística em equipe. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico de agentes retrocognitores. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Comunicólogos. 

Efeitologia: os efeitos profiláticos da checagem da procedência da informação recebi-

da; o efeito halo das pesquisas em grupo. 

Neossinapsologia: o incitador à formação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo comunicativo emissão-recepção-interpretação-feedback. 

Enumerologia: a conscin-fonte profissional / informal; a conscin-fonte autorizada / não 

oficial; a conscin-fonte oculta / identificada; a conscin-fonte particular / coletiva; a conscin-fonte 

primária / secundária; a conscin-fonte inesgotável / temporal; a conscin-fonte utilitária / dispensável. 

Binomiologia: o binômio pesquisa-fonte; o binômio (dupla) observador-observado;  

o binômio (dupla) produtor-consumidor; o binômio (dupla) transmissor-retransmissor; o binômio 

(dupla) reeducador-reeducando; o binômio (dupla) consciencioterapeuta-evoluciente. 

Crescendologia: o crescendo conscin usuária–conscin-fonte. 

Trinomiologia: o trinômio pesquisa-achado-fundamentação. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin complexa / conscin simplista; o  antagonis-

mo conscin-fonte / fonte da mentira. 

Politicologia: a política pesquisística. 

Legislogia: a lei de proteção à testemunha; a lei jornalística sobre sigilo da fonte; a lei 

do maior esforço mentalsomático. 

Filiologia: a pesquisofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a neofilia; 

a cogniciofilia; a autocriticofilia. 

Holotecologia: a evolucioteca; a experimentoteca; a pesquisoteca; a metodoteca; a cien-

cioteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia;  

a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Conviviologia; a Parapercepciologia; a Projecio-

logia; a Paratecnologia; a Heuristicologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-fonte; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial; a conscin-cobaia; a conscin-modelo; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 
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existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens informaticus; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens 

paedagogus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens activus; o Ho-

mo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens accumulator; o Homo sapiens communicologus;  

o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens heuristicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin-fonte básica = a detentora de conhecimentos especializados rela-

tivos à dimensão intrafísica; conscin-fonte evoluída = a detentora de conhecimentos especializa-

dos em bases multidimensionais ou parapsíquicas. 

 

Culturologia: a cultura da Autexperimentologia; os agentes culturais. 

 

Caracterologia. À luz da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

12 categorias de conscins-fontes, em geral: 

01.  Conscin-fonte afetiva: o amigo; o parente; o duplista; o compassageiro evolutivo;  

o cuidador; o acolhedor interassistencial. 

02.  Conscin-fonte cognitiva: o pesquisador; o mestre; o professor; o erudito; o especia-

lista; o autor. 

03.  Conscin-fonte contaminadora: o infectado; o paciente zero; o tomate podre; o su-

jismundo; o patopensenizador. 

04.  Conscin-fonte energética: o cabeça energética da dupla evolutiva; o doador de 

energias; o epicon. 

05.  Conscin-fonte excitadora: a conscin-objeto; o sedutor; a sedutora. 

06.  Conscin-fonte financeira: o consultor econômico-financeiro; o provedor; o arrimo 

de família. 

07.  Conscin-fonte inconfiável: o mentiroso; o caluniador; o fofoqueiro; o jornalista 

marrom; a criança carente. 

08.  Conscin-fonte informadora: a testemunha; o informante; o comunicador; o repór-

ter; o foca; o correspondente jornalístico. 

09.  Conscin-fonte inspiradora: a musa; a conscin-cobaia; o exemplificador cosmoéti-

co; o modelo evolutivo. 

10.  Conscin-fonte parapsíquica: o mediador da consciex-comunicante; o retransmissor 

das Centrais Extrafísicas. 

11.  Conscin-fonte repressora: o censor; o lavador de cérebros; o repressor; o tirano do-

méstico; o ditador. 

12.  Conscin-fonte traidora: o olheiro; o dedo-duro; o espião; o minidissidente ideoló-

gico. 

 

Tabelologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 

a tabela de 13 condições confrontativas entre a conscin-fonte e a conscin usuária, homens ou mu-

lheres, de conhecimentos específicos, no caso, relevantes no âmbito das pesquisas avançadas da 

Conscienciologia: 
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Tabela  –  Confronto  Conscin-Fonte  /  Conscin  Usuária 

 

N
os

 Conscin-Fonte Conscin  Usuária 

01. Recexólogo Reciclante existencial 

02. Invexólogo Inversor existencial 

03. Duplólogo Duplista (homem ou mulher) 

04. Tenepessólogo Tenepessista 

05. Projeciólogo Projetor consciente 

06. Epiconólogo Epicon lúcido 

07. Proexólogo Proexista 

08. Ofiexólogo Ofiexista 

09. Despertólogo Ser desperto 

10. Semiconsciexólogo Semiconsciex 

11. Teleguiólogo Teleguiado autocrítico 

12. Evoluciólogo Sênior Evoluciólogo Júnior 

13. Serenão Serenólogo Serenão Usuário 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin-fonte, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Aprofundamento  da  pesquisa:  Experimentologia;  Neutro. 

03.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Bibliologia:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

05.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

06.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Fonte  da  mentira:  Mentirologia;  Nosográfico. 

08.  Fonte  de  assombro:  Experimentologia;  Neutro. 

09.  Fonte  de  controle:  Conviviologia;   Neutro. 

10.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

11.  Pesquisa  curiosa:  Experimentologia;  Neutro. 

12.  Pesquisador  independente:  Experimentologia;  Homeostático. 

 

A  CONDUTA  MAIS  INTELIGENTE  NO  UNIVERSO  DAS  

PESQUISAS  É  QUEM  INVESTIGA  BUSCAR,  EM  PRIMEIRO  

LUGAR,  OS  TRABALHOS  ORIGINAIS  DA  CONSCIN-FONTE 
DA  COGNIÇÃO  ESPECÍFICA  PELA  QUAL  SE  INTERESSA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se considera conscin-fonte de algum ramo de co-

nhecimento? Qual? 
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C O N S C I N    F R U T A R I A N A  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin frutariana é a consciência intrafísica, homem ou mulher, a per-

sonalidade humana, cidadão ou cidadã, ser social da Socin quando disposto, teaticamente, a inse-

rir as frutas, em geral, entre os itens prioritários da própria dieta alimentar, já trabalhando, como 

primeiro passo exemplificativo, para a proscrição das dietas carnívoras de todos os tipos, condi-

ção prevista a ser dominante, ideal e mais cosmoética no futuro da evolução industrial e comer-

cial da Humanidade Terrestre, à época da vigência do Estado Mundial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. A palavra fruta provém igualmente do idioma Latim, fructus, “uso; gozo; fruto da terra”. 

Apareceu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Consciência frutariana. 2.  Consciência intrafísica frutariana.  

3.  Consciência ressomada frutariana. 4.  Conscin frugívora. 5.  Conscin frugalista. 6.  Conscin 

vegetariana. 7.  Conscin botânica. 

Arcaismologia. Eis, na ordem alfabética, 3 expressões ou termos considerados racional-

mente envilecidos ou arcaicos para conscin: encarnada, encarnado, ser encarnado. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 55 cognatos derivados do vocábulo fruto: afru-

tado; afrutar; desfruta; desfrutação; desfrutador; desfrutadora; desfrutar; desfrutável; desfrute; 

desfrutescer; desfruto; fruta; frutada; frutado; frutão; frutar; frutariana; frutariano; frutear; fru-

teira; fruteiro; frutescência; frutescente; frutescer; frutículo; fruticultor; fruticultora; fruticultu-

ra; frutífera; frutífero; frutificação; frutificar; frutificativo; frutifloro; frutiforme; frutígero; fruti-

lha; frutíolo; frutista; frutose; frutuária; frutuário; frútulo; frutuosidade; frutuoso; infrutescên-

cia; infrutífera; infrutífero; infrutuosa; infrutuosidade; infrutuoso; maxifruto; megafruto; mini-

fruto; pseudofruto (afora dezenas de expressões compostas). 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin frutariana, conscin frutariana teórica  

e conscin frutariana teática são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin carnívora. 2.  Consciência carnívora. 3.  Conscin zoológica. 

4.  Conscin-golfinho. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao paladar ou à gustação. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da fraternidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade. 

 

Fatologia: as frutas em geral; as infrutescências comestíveis; os frutos carnosos ou su-

culentos; os frutos doces ou ácidos; os pomares; os mercados hortifrutigranjeiros; o fruto experi-

mental; o fruto híbrido; o fruto verde; o fruto maduro; o fruto temporão; a frutificação; a frutes-

cência; o bicho da fruta; a fitoconvivialidade; a manutenção permanente do soma, ginossoma ou 

androssoma, corpo humano, privativo e íntimo de cada conscin; o gastrossoma; a dieta alimentar 

onívora; a dieta alimentar fisiológica; a dieta antifisiológica; a dieta nutrológica; a dieta antinutro-

lógica; a dieta não-balanceada; a dieta frutariana; a dieta mineriana; os alimentos-venenos; a se-
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gurança alimentar; a libertação lenta e gradual do predomínio da dieta carnívora nas culturas hu-

manas; as dietas alimentares lógicas; as dietas alimentares produtivas; as dietas alimentares doen-

tias; a sobrevivência do mais apto por meio da biofagia; o cemitério na barriga; a ação ou o hábi-

to multimilenar de alimentar-se de seres vivos; a Natureza como realidade ainda imperfeita, aber-

ta à evolução das espécies vivas; a busca do consenso lógico; a eliminação das matanças; a mega-

contradição das matanças; o balanço metabólico dos seres humanos; a alimentação humana com 

minerais; a extinção do canibalismo; a selvageria gastronômica a ser relegada aos obscurantismos 

da História; a limpeza ou higienização dos gastrossomas humanos nos próximos milênios das vi-

das intrafísicas; a vida agrária; a vida frugal; a Dardanologia Hortigranjeira; a Dardanologia Fru-

tariana; a Hidropônica; a Botânica; a Agricultura; a Paraflora; a Parafauna; a Parazoologia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo existente entre todos os seres vivos no Cosmos. 

Principiologia: o princípio consciencial em evolução na fase botânica, vegetal ou fruta-

riana; o fato de os princípios conscienciais não terem sido criados evoluídos; a dieta frutariana 

como princípio de ponta conscienciológico. 

Codigologia: o código de sobrevivência das vidas em geral; o código pessoal de Cos-

moética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da coexistência pacífica entre todos os princípios conscienciais. 

Tecnologia: a técnica avançada da hidroponia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Intrafisicologia; o laboratório 

conscienciológico da Terra. 

Efeitologia: os efeitos orgânicos das dietas carnívoras; os efeitos orgânicos das dietas 

vegetarianas. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses evolutivas. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo do princípio consciencial; o ciclo da sobrevivência na di-

mensão humana. 

Enumerologia: a Botânica; o alimento; a Fisiologia; o metabolismo; a desintoxicação;  

o planeta Terra; o Cosmos. 

Binomiologia: o binômio usufruto-frutificação; o binômio vida pessoal–vida coletiva;  

o binômio Biologia-Etologia. 

Interaciologia: a interação princípio consciencial evoluído–princípio consciencial não- 

-evoluído. 

Crescendologia: o crescendo ser humano–ser consciencial; o crescendo antropófago- 

-carnívoro-vegetariano-minerófago. 

Trinomiologia: o trinômio evolutivo vegetal–animal subumano–animal humano; o tri-

nômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio dietético balança pessoal–esteira aeróbica–dieta 

frutariana. 

Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mental-

soma; o polinômio vegetais-animais-homens-consciências. 

Antagonismologia: o antagonismo dieta frutariana / dieta carnívora; o antagonismo 

antidiscernimento / autodiscernimento. 

Paradoxologia: o paradoxo do cemitério na barriga própria do Homem, rei dos 

animais. 

Politicologia: a política da megafraternidade já exequível; a democracia evolutiva. 

Legislogia: o respeito à lei dos direitos dos princípios conscienciais. 

Filiologia: a botanicofilia; a fitofilia; a zoofilia; a coerenciofilia. 

Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Mitologia: o desmonte dos megamitos. 
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Holotecologia: a botanicoteca; a fruticulturoteca; a evolucioteca; a criticoteca; a contro-

versioteca; a cosmoeticoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Somatologia; a Botanicologia; a Agriculturo-

logia; a Gastrenterologia; a Gastrossomatologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Autodis-

cernimentologia; a Autocriteriologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin frutariana; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin bara-

trosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lú-

cida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o dardanário. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a dardanária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens an-

tecessor; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens para-

psychicus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin frutariana teórica = quem concorda com a dieta frutariana contu-

do não a vivencia; conscin frutariana teática = quem já vivencia a dieta frutariana. 

 

Culturologia: a Agricultura; a cultura botânica das frutas. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Botanicologia, eis, por exemplo, 3 tipos comuns de frutos, dis-

postos na ordem de volume ou expressão física: 

1.  Minifruto: a jabuticaba. 

2.  Maxifruto: a yacon. 

3.  Megafruto: a jaca. 

 

Tipologia. A partir da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 400 ti-

pos de frutos, em geral, e variedades mais comuns com os nomes populares, entre parênteses, e as 

designações científicas: 

01. Abacate (Aguacate, Avocado, Palta): Persea americana. 

02. Abacaxi (Ananás): Ananas comosus. 

03. Abiu (Caimito, Abiurana, Abiurana-acariquara): Pouteria caimito. 
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04. Abiu-do-cerrado (Abiu-piloso, Guapeva, Guapeba, Curriola, Abiurana, Pêssego- 

-do-cerrado): Pouteria torta. 

05. Aboirana (Bapeba, Bapeba-pêssego, Guacá-de-leite, Quebra-serra): Pouteria ve-

nosa. 

06. Abricó-da-praia: Mimusops commersonii. 

07. Abricó-do-pará (Abricó, Abricó-das-antilhas): Mammea americana. 

08. Açaí (Açaí-da-mata, Juçara): Euterpe precatoria. 

09. Açaí (Açaí-do-pará, Uaçaí, Palmito-açaí): Euterpe oleracea. 

10. Acerola (Cereja-das-antilhas, Cereja-do-pará): Malpighia emarginata. 

11. Achachairu (Chachairu, Tatairu): Rheedia laterifolia. 

12. Acumã (Acumão, Coco-do-campo, Coco-babão, Coco-de-vaqueiro, Ariri, Coco- 

-vassoura): Syagrus flexuosa. 

13. Acuri (Bacuri, Aricuri, Uricuri): Scheelea phalerata. 

14. Aguaí-guaçu (Mata-olho): Pouteria gardneriana. 

15. Ajuru (Ajiru, Cajuru, Guajuru, Uajuru): Chrysobalanus icaco. 

16. Ameixa (Ameixa-europeia): Prunus domestica. 

17. Ameixa (Ameixa-japonesa): Prunus salicina. 

18. Ameixa-da-mata (Murta, Murtinha): Eugenia candolleana. 

19. Ameixa-de-madagascar (Lustrosa, Ameixa-do-governador): Flacourtia indica. 

20. Amêndoa-europeia (Amêndoa, Amêndoa-doce): Prunus dulcis. 

21. Amora-branca: Morus alba. 

22. Amora-preta: Rubus ulmifolius. 

23. Amora-preta: Morus nigra. 

24. Amora-preta (Amora-do-mato): Rubus sellowii. 

25. Amora-verde (Amora-branca, Amora-do-mato): Rubus erythrocladus. 

26. Amora-vermelha (Moranguinho-silvestre): Rubus rosifolius. 

27. Araçá (Araçá-comum, Araçá-de-coroa): Psidium cattleianum. 

28. Araçá-boi: Eugenia stipitata. 

29. Araçá-cinzento (Araçá-do-campo, Araçá): Psidium cinereum. 

30. Araçá-de-anta (Goiaba-de-anta, Papa-terra): Bellucia grossularioides. 

31. Araçá-do-campo (Goiaba-do-morro): Psidium guineense. 

32. Araçá-do-cerrado (Araçá): Psidium firmum. 

33. Araçá-pera (Araçandiva, Goiaba-do-pará, Araçanduba, Araçá-piranga): Psidium 

acutangulum. 

34. Araçá-piranga (Sapiranga, Pau-alazão, Pau-mulato, Pau-brasil, Araçá-vermelho): 

Eugenia multicostata. 

35. Araçá-piranga (Goiabão, Araçandiva, Araçanduba, Araçatunga, Goiabarana): Eu-

genia leitonii. 

36. Araçá-rasteiro: Psidium salutare. 

37. Araçá-roxo (Araçá-cagão, Araçá-perinha): Psidium rufum. 

38. Araticum (Marolinho-do-cerrado): Duguetia furfuracea. 

39. Araticum (Marolo, Bruto, Araticum-cortiça, Cabeça-de-negro, Araticum-de-boia, 

Araticum-do-campo, Araticum-dos-grandes): Annona crassiflora. 

40. Araticum-açu (Araticum-apé, Araticum-ponhe): Annona montana. 

41. Araticum-da-praia (Araticum-verdadeiro): Annona salzmannii. 

42. Araticum-do-brejo (Araticum-da-água, Araticum-da-praia, Araticum-da-lagoa, Ara-

ticum-do-mangue, Araticum-de-jangada, Araticum-paná, Araticupana, Panã): Annona glabra. 

43. Araticum-mirim (Araticum-da-praia): Rollinia emarginata. 

44. Ariri (Licuriroba, Licurioba, Pindoba, Licuriroba-das-caatingas): Syagrus vagans. 

45. Arumbeva (Arumbé, Palmatória, Palma): Opuntia paraguayensis. 

46. Atemoia: Annona squamosa  XA. cherimola. 

47. Babaçu (Baguaçu, Uauaçu, Guaguaçu): Orbignya phalerata. 

48. Bacaba (Bacaba-açu, Bacabão): Oenocarpus bacaba. 
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49. Bacaba (Bacaba-de-leque, Bacaba-norte-sul): Oenocarpus distichus. 

50. Bacupari (Bacoparé): Garcinia gardneriana. 

51. Bacupari (Bacupari-do-cerrado): Tontelea micrantha. 

52. Bacupari (Bacupari-miúdo, Bacuparizinho): Garcinia brasiliensis. 

53. Bacuri (Bacuri-azedo, Bacuri-de-espinhos, Bacuri-coroa, Bacuri-de-anta, Bacuri-

pari-selvagem, limãozinho): Garcinia acuminata. 

54. Bacuri (Bacuri-verdadeiro; AM): Garcinia madruno. 

55. Bacuri (Bakuri, Bacuri-açu, Landirana): Platonia insignis. 

56. Bacuripari (Bacuripari-verdadeiro, Bacuri, Bacuri-da-várzea): Garcinia macro-

phylla. 

57. Baga-de-macaco (Fruta-de-macaco, Papa-terra): Posoqueria latifolia. 

58. Banana (Pacová): Musa X paradisiaca. 

59. Banana-de-macaco (Banana-do-mato, Abacaxi-do-reino; SC): Monstera deliciosa. 

60. Banana-de-macaco (Louro-branco, Pindaíva-do-mato): Porcelia macrocarpa. 

61. Bapeba (Bapeva, Guapeba, Guapeva): Pouteria bullata. 

62. Bapéba (Guapeba): Pouteria pachycalyx. 

63. Bignei: Antidesma bunius. 

64. Bilimbi (Limão-de-caiena, Biri-biri, Azedinha): Averrhoa bilimbi. 

65. Biribá (Araticum, Ariticum, Fruta-do-conde): Rollinia mucosa. 

66. Bombonassa (Chapéu-panamá): Carludovica palmata. 

67. Brinco-de-princesa: Fuchsia regia. 

68. Buriti (Miriti): Mauritia flexuosa. 

69. Butiá (Butiá-da-praia, Butiá-branco, Butiá-miúdo, Butiá-grado, Butiá-azedo): Butia 

odorata. 

70. Butiá (Butiá-da-serra, Macuma, Butiá-veludo): Butia eriospatha. 

71. Butiá (Butiá-jataí, Butiá-roxo): Butia purpurascens. 

72. Cabeludinha (Cabeluda, Peludinha): Myrciaria glazioviana. 

73. Caçari (Camu-camu, Araçá-de-água): Myrciaria dubia. 

74. Cacau (Cacao, Cacau-verdadeiro): Theobroma cacao. 

75. Cacau-do-peru (Pataste, Macambo): Theobroma bicolor. 

76. Cacauí: Theobroma speciosum. 

77. Caferana (Cafezinho, Ameixa-do-pará, Ciruela, Caramela, Café-do-amazonas, Amei-

xa-brava): Bunchosia armeniaca. 

78. Cagaita: Eugenia dysenterica. 

79. Caimito (Abiu-roxo, Caimitié): Chrysophyllum cainito. 

80. Cajá-do-himaláia: Spondias axillaris. 

81. Cajá-grande (Cajá-de-pescoço; Cajá-graúdo): Spondias venulosa. 

82. Cajá-graúdo: Spondias pinnata. 

83. Cajarana (Cajá-manga, Taperebá-do-sertão): Spondias dulcis. 

84. Cajá-redondo: Spondias macrocarpa. 

85. Caju (Acaju, Acajaíba, Acajuíba, Caju-da-praia): Anacardium occidentale. 

86. Caju-do-campo (Cajuí, Caju-miniatura): Anacardium microcarpum. 

87. Cajuí (Cajuaçu, Caju-da-mata): Anacardium giganteum. 

88. Cajuzinho (Caju-anão, Caju-do-campo): Anacardium humile. 

89. Calabura (Capulin, Cereja-do-paraná): Muntingia calabura. 

90. Calamondim: Citrus mitis. 

91. Camapu (Balãozinho, Joá-de-capote, Bucho-de-rã): Physalis pubescens. 

92. Camarinha: Gaylussacia brasiliensis. 

93. Camarinha-da-serra: Gaylussacia angustifolia. 

94. Camboim: Myrciaria floribunda. 

95. Camboim (Cambuí, Cambuim, Camboí): Myrciaria tenella. 

96. Cambroé (Pitumba, Guaçatunga, Café-do-mato): Casearia decandra. 

97. Cambucá (Cambucá-verdadeiro): Plinia edulis. 
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98. Cambuci: Campomanesia phaea. 

99. Cambuí-amarelo-grande (Cambuí-de-copacabana): Eugenia copacabanensis. 

100. Canistel (Sapota-amarela, Gema-de-ovo): Pouteria campechiana. 

101. Caqui: Diospyros kaki. 

102. Caqui-do-mato (Olho-de-boi, Fruta-de-boi): Diospyros brasiliensis. 

103. Carambola: Averrhoa carambola. 

104. Cariota-de-espinho: Aiphanes aculeata. 

105. Carissa (Ameixa-de-natal): Carissa macrocarpa. 

106. Castanha-de-cipó: Dicella nucifera. 

107. Castanha-de-galinha (Castanha-pêndula): Couepia longipendula. 

108. Castanha-do-maranhão (Castanha-da-praia, Cacau-do-maranhão, Amendoim-de- 

-árvore): Bombacopsis glabra. 

109. Castanha-do-pará (Castanha-do-brasil, Castanha, Castanha-verdadeira, Castanha- 

-mansa): Bertholletia excelsa. 

110. Castanha-europeia (Castanha-portuguesa): Castanea sativa. 

111. Catolé (Coco-catolé, Babão, Coco-babão): Syagrus cearensis. 

112. Cereja-australiana (Cereja-da-praia): Eugenia reinwardtiana. 

113. Cereja-do-cerrado (Pitanga-vermelha): Eugenia calycina. 

114. Cereja-do-rio-grande (Cereja, Cereja-do-mato): Eugenia involucrata. 

115. Ceriguela (Ciriguela, Ciruela): Spondias purpurea. 

116. Champedaque: Artocarpus integer. 

117. Cherimoia (Cherimólia): Annona cherimola. 

118. Chichá-do-serrado (Xixá-do-cerrado, Aracha-chá, Chechá-do-norte, Castanha-de- 

-macaco): Sterculia striata. 

119. Cidra: Citrus medica. 

120. Cidra-mão-de-buda (Mão-de-buda): Citrus medica var. sarcodactylis. 

121. Ciruela-branca: Bunchosia argentea. 

122. Coco (Coco-da-baía, Coco-da-praia): Cocos nucifera. 

123. Condessa (Anona-lisa, Coração-de-boi): Annona reticulata. 

124. Cortiça (Araticum-do-mato, Araticum-do-morro, Embira, Embira-de-araticum): 

Rollinia sylvatica. 

125. Cortição (Araticum-cagão, Araticum-de-paca, Coração-de-boi, Quaresma): Annona 

cacans. 

126. Cruá (Melão-caboclo, Melão-caipira): Sicana odorifera. 

127. Cubiu (Maná, Tomate-de-índio): Solanum sessiliflorum. 

128. Cumaru (Cumbaru, Baru, Barujo): Dipteryx alata. 

129. Cupuaçu (Cupuaçu-verdadeiro): Theobroma grandiflorum. 

130. Cupuí (Cupuaí, Cupurana): Theobroma subincanum. 

131. Curriola (Abiu-do-cerrado, Guapeva, Guajara, Pitomba-de-leite, Leiteiro-preto): 

Pouteria ramiflora. 

132. Curriola-rasteira (Fruta-de-tatu): Pradosia brevipes. 

133. Cutite (Cutitiribá, Abiu-cutite, Abiurana, Abiurana-cutitiribá, Acara-uba, Juturuba): 

Pouteria macrophylla. 

134. Damasco: Prunus armeniaca. 

135. Durião: Durio zibethinus. 

136. Esfregadinha: Flacourtia jangomas. 

137. Facheiro-da-praia: Pilosocereus arrabidae. 

138. Figo (Figo-branco, Figo-roxo): Ficus carica. 

139. Figo-da-índia: Opuntia ficus-indica. 

140. Framboesa: Rubus idaeus. 

141. Fruta-de-boi (Caqui-do-cerrado, Bacupari-bravo, Fruta-de-jacu-fêmea, Olho-de- 

-boi): Diospyros hispida. 

142. Fruta-de-ema: Parinari obtusifolia. 
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143. Fruta-do-milagre (Fruta-milagrosa): Synsepalum dulcificum. 

144. Fruta-pão: Artocarpus altilis. 

145. Fruto-de-málaca (Emblica, Mirabolan): Phyllanthus emblica. 

146. Glicosme-chinês: Glycosmis citrifolia. 

147. Goiaba (Goiava, Guaiaba, Guaiava, Araçá-goiaba): Psidium guajava. 

148. Goiaba-da-costa-rica (Goiaba-da-água): Psidium friedrichsthalianum. 

149. Goiaba-de-anta (Goiaba-de-anta-vermelha, Araçá-de-anta-vermelha, Papa-terra-ver-

melha): Bellucia imperialis. 

150. Goiaba-miniatura (Goiaba-mirim): Psidium guajava var. minor. 

151. Goiaba-serrana (Araçá-do-rio-grande, Goiaba-do-campo, Goiaba-silvestre, Goia-

ba-crioula): Acca sellowiana. 

152. Gravatá (Banana-do-mato): Bromelia antiacantha. 

153. Graviola: Annona muricata. 

154. Groselha-do-ceilão: Dovyalis hebecarpa. 

155. Groselha-híbrida (Abricó-da-flórida): Dovyalis abyssinica. 

156. Groselha-tropical (Groselha): Phyllanthus acidus. 

157. Grumixama (Grumixaba, Cumbixaba, Ibaporoiti): Eugenia brasiliensis. 

158. Grumixama-mirim (Grumixama-anã): Eugenia itaguahiensis. 

159. Guabiju (Guabiroba-açu, Guabiju-açu, Guabiju-guaçu, Guabira-guaçu, Guavira-gua-

çu): Myrcianthes pungens. 

160. Guabiraba: Campomanesia lineatifolia. 

161. Guabiroba (Guabirova, Guariba): Campomanesia xantocarpa. 

162. Guabiroba-branca: Campomanesia neriiflora. 

163. Guabiroba-do-campo (Guabiroba-do-cerrado, Guabiroba-lisa, Guabiroba-branca): 

Campomanesia adamantium. 

164. Guabiroba-do-litoral (Guabirova, Guaviroba): Campomanesia guaviroba. 

165. Guabiroba-felpuda (Guabiroba-do-campo): Campomanesia pubescens. 

166. Guabiroba-rasteira (Guabiroba-da-restinga): Campomanesia xantocarpa var. litto-

ralis. 

167. Guabiroba-rugosa: Campomanesia schlechtendaliana. 

168. Guabiroba-verde: Campomanesia sessiliflora. 

169. Guabirobinha-do-campo (Araçá-rasteiro): Campomanesia aurea. 

170. Guaburiti (Guaboreti, Guapuriti, Jabotica-barana, Cambucá-peixoto): Plinia rivu-

laris. 

171. Guaiabila (Guayabilla): Eugenia victoriana. 

172. Guajilote (Bananinha): Parmentiera aculeata. 

173. Guamirim (Pitanga): Eugenia florida. 

174. Guaraná: Paullinia cupana. 

175. Guariroba (Gueiroba, Gariroba, Palmito-amargoso, Catolé, Coco-babão): Syagrus 

oleracea. 

176. Guriri (Buriri, Buri-de-praia, Caxandó, Pisandó, Purunã, Coco-de-praia): Allagop-

tera arenaria. 

177. Imbe: Garcinia livingstonei. 

178. Inajá (Inajaí, Anajá, Anajaí): Maximiliana maripa. 

179. Indaiá (Indaiá-açú, Camarinha, Inaiá, Naiá): Attalea dubia. 

180. Ingá-açu (Ingá-chinela, Ingá-grossa): Inga cinnamomea. 

181. Ingá-cabeludo (Ingá, Ingá-miúdo): Inga vulpina. 

182. Ingá-cipó (Ingá, Rabo-de-mico, Ingá-macarrão): Inga edulis. 

183. Ingá-cururu (Ingá-branco, Ingá-da-praia, Ingá-curumim, Ingaí, Ingá-de-macaco, In-

gá-mirim): Inga laurina. 

184. Ingá-do-brejo (Ingá-banana, Ingá-de-quatro-quinas, Ingá, Angá): Inga vera subsp. 

affinis. 

185. Ingá-feijão (Ingá, Ingá-dedo, Ingá-mirim): Inga marginata. 
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186. Ingá-macaco (Ingá-ferradura, Ingá-preto, Ingá-carneiro (PR)): Inga sessilis. 

187. Jabuticaba-azeda (Jabuticaba-ácida): Myrciaria oblongata. 

188. Jabuticaba-branca: Myrciaria aureana. 

189. Jabuticaba-coroada (Jabuticaba-de-coroa): Myrciaria coronata. 

190. Jabuticaba-costada (Jabuticaba-branca-vinho): Myrciaria phitrantha. 

191. Jabuticaba-de-cabinho (Jabuticaba-de-penca, Jabuticaba-café, Jabuticaba-preta): 

Myrciaria trunciflora. 

192. Jabuticaba-de-cipó (Abutua-grande, Parreira-brava, Uva-do-mato, Batata-brava, 

Bútua): Chondodendron platyphyllum. 

193. Jabuticaba-murta (Jabuticaba-sabará): Myrciaria jaboticaba. 

194. Jabuticaba-paulista (Jabuticaba-ponhema, Jabuticaba-açu, Jabuticaba): Myrciaria 

cauliflora. 

195. Jabuticabatuba (Jabuticaba-graúda): Myrciaria grandifolia. 

196. Jaca (Jaca-dura, Jaca-mole, Jaca-manteiga): Artocarpus heterophyllus. 

197. Jaca-de-macaco (Lacucha): Artocarpus lakoocha. 

198. Jaci (Aricuri): Scheelea butyracea. 

199. Jambinho (Jambinho-roxo, Jambo-da-austrália): Syzygium paniculatum. 

200. Jambo-amarelo (Jambo, Jambo-cheiroso, Jambo-moreno, Jambo-de-malabar): Syzy-

gium jambos. 

201. Jambo-branco: Syzygium aqueum. 

202. Jambo-rosa: Syzygium samarangense. 

203. Jambo-vermelho (Jambo-roxo, Jambo, Jambo-incarnado, Jambo-de-malaca, Jam-

bo-da-índia): Syzygium malaccense. 

204. Jamelão (Jambolão, Cereja, Azeitona-doce): Syzygium cumini. 

205. Jameri (Joá-mirim): Celtis iguanaea. 

206. Jaracatiá (Mamãozinho, Chamburu, Mamoeiro-bravo, Mamoeiro-de-espinho, Bar-

rigudo): Jacaratia spinosa. 

207. Jatobá (Jataí, Jataí-amarelo, Jataí-peba, Jitaí, Jataíba, Jutaí, Jutaí-grande, Jutaí-açu): 

Hymenaea courbaril. 

208. Jatobá-do-cerrado (Jatobá-do-campo, Jataí-do-campo, Jutaí, Jitaí, Jutaicica): Hy-

menaea stigonocarpa. 

209. Jenipapo (Jenipá, Jenipaba, Janipapo): Genipa americana. 

210. Jenipapo-liso (Jenipapo-do-seco, Jenipapo-do-morro): Genipa infudibuliformes. 

211. Jerivá (Jeribá, Coqueiro-jerivá, Baba-de-boi): Syagrus romanzoffiana. 

212. Juá (Joá, Juá-espinho, Juá-fruta): Ziziphus joazeiro. 

213. Juçara (Içara, Ensarova, Palmito-doce): Euterpe edulis. 

214. Jujuba (Jujuba-chinesa, Tsao): Ziziphus jujuba. 

215. Jujuba-indiana (Dão, Beri, Maça-de-pobre): Ziziphus mauritiana. 

216. Kumquat (Kumquat-nagami, Chin-chin): Fortunella margarita. 

217. Kumquat (Kumquat-redondo, Chin-chin): Fortunella japonica. 

218. Laranja (Laranja-doce): Citrus sinensis. 

219. Laranja-azeda (Laranja-da-terra, Laranja-cavalo): Citrus aurantium. 

220. Laranjinha-do-mato (Araçá): Eugenia speciosa. 

221. Lichia (Lechia, Litchi, Alexia): Litchi chinensis. 

222. Licuri (Ouricuri, Coqueiro-cabeçudo): Syagrus coronata. 

223. Licuriroba (Aricuriroba, Aricuri, Ariri, Guriri, Nicuri, Nicuriroba, coco-babão, co-

co-caboclo): Syagrus schizophylla. 

224. Lima (Lima-da-pérsia, Limão-galego): Citrus aurantifolia. 

225. Lima-de-cafir (Papeda): Citrus hystrix. 

226. Lima-doce (Lima-de-umbigo, Lima-de-bico): Citrus limettioides. 

227. Limão (Limão-verdadeiro): Citrus limon. 

228. Limão-bravo (Limãozinho-da-praia, Ameixa-da-caatinga): Ximenia americana. 

229. Limão-cravo: Citrus limonia. 
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230. Limão-doce: Citrus limetta. 

231. Limão-tahiti: Citrus latifolia. 

232. Longana (Longan, Olho-de-dragão): Dimocarpus longan. 

233. Lulo (Naranjilla): Solanum quitoense. 

234. Mabolo (Pêssego-da-índia): Diospyros philippensis. 

235. Maçã: Malus X domestica. 

236. Macadâmia (Castanha-macadâmia): Macadamia integrifolia. 

237. Macadâmia-doce (Castanha-macadâmia-doce): Macadamia tetraphylla. 

238. Maçaranduba: Manilkara subsericea. 

239. Maçaranduba (Maçaranduba-da-terra-firme, Maçaranduba-balata, Maçaranduba- 

-mansa): Manilkara huberi. 

240. Maçaranduba (Maçaranduba-preta): Manilkara salzmannii. 

241. Maçaranduba-vermelha (Sapotinha, Tadumo): Pouteria gardnerii. 

242. Macaúba (Macaúva, Macaíba, Bocaiúva, Macajuba, Mucajá, Mucajuba, Macacaú-

ba): Acrocomia aculeata. 

243. Mama-cadela (Maminha-cadela, Mamica-de-cadela, Conduru, Inharé, Irerê, Algo-

dãozinho): Brosimum gaudichaudii. 

244. Mamão (Papaia): Carica papaya. 

245. Mamãozinho-do-mato: Vasconcella quercifolia. 

246. Mamei: Pouteria sapota. 

247. Mandacaru (Jamacaru, Cardeiro, Cumbeba): Cereus jamacaru. 

248. Mandovi (Manduvi, Xixá, Chichá, Amendoim-de-bugre): Sterculia apetala. 

249. Mané-veio (Tucum, Coquinho, Coco-de-fuso): Bactris ferruginea. 

250. Manga: Mangifera indica. 

251. Mangaba (Mangaba-da-restinga): Hancornia speciosa. 

252. Mangostão (Mangostim): Garcinia mangostana. 

253. Mangostão-amarelo (Falso-mangostim): Garcinia xanthochymus. 

254. Mangostão-falso (Mangostão-amarelo): Garcinia cochinchinensis. 

255. Mapati (Cucura, Cucuva, Imbaúba-do-vinho, Purumã, Sucuúba, Imbaúba-mansa, 

Uva): Pourouma cecropiifolia. 

256. Maracujá (Maracujá-de-cobra, Maracujá-azul): Passiflora amethystina. 

257. Maracujá (Maracujá-doce, Maracujá-açu, Maracujá-melão, Maracujá-amarelo, Ma-

racutão): Passiflora alata. 

258. Maracujá-açu (Maracujá-mamão): Passiflora quadrangularis. 

259. Maracujá-azedo (Maracujá, Maracujá-roxo): Passiflora edulis. 

260. Maracujá-bravo (Maracujá-do-mato): Passiflora giberti. 

261. Maracujá-de-alho (Maracujá-de-cobra): Passiflora loefgrenii. 

262. Maracujá-de-cheiro (Maracujá-de-rato, Suspiro): Passiflora nitida. 

263. Maracujá-de-cobra (Maracujá, Maracujá-alho): Passiflora tenuifila. 

264. Maracujá-de-estalo: Passiflora elegans. 

265. Maracujá-de-restinga (Sururu): Passiflora mucronata. 

266. Maracujá-doce: Passiflora ambigua. 

267. Maracujá-do-mato: Passiflora galbana. 

268. Maracujá-folha-de-uva: Passiflora vitifolia. 

269. Maracujá-mochila (Maracujá-do-mato): Passiflora cincinnata. 

270. Maracujá-pedra (Maracujá-de-cobra): Passiflora serrato-digitata. 

271. Maracujá-peroba (Maracujá-laranja): Passiflora laurifolia. 

272. Maracujá-poranga: Passiflora coccinea. 

273. Maracujá-redondo: Passiflora picturata. 

274. Marajá (Marajá-açu, Tucum-bravo): Bactris maraja. 

275. Marangue: Artocarpus odoratissima. 

276. Maria-rosa (Mari-rosa, Jurua, Arioba): Syagrus macrocarpa. 
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277. Marimari (Mari-mari, Seruaia, Ingá-mari, Marimari-da-várzea, Fava-marimari): Cas-

sia leiandra. 

278. Marirana (Umarirana): Couepia subcordata. 

279. Marmelada-de-cachorro: Cordiera sessilis. 

280. Marmelada-de-pinto: Cordiera elliptica. 

281. Marmelada-rasteira: Cordiera humilis. 

282. Marmelinho (Marmelinho-do-mato, Maria-preta, Cinzeiro, Fruta-de-jacu-macho): 

Diospyros inconstans. 

283. Marmelo (Quince): Cydonia oblonga. 

284. Marmelos: Aegle marmelos. 

285. Marmixa (Buranhém, Bacupari, Bacuri): Pradosia lactescens. 

286. Marula (Amarula): Sclerocarya birrea subsp. caffra. 

287. Massala (Maciela): Strychnos spinosa. 

288. Melancia (Sandia, Angúria): Citrullus lanatus. 

289. Melancia-do-campo (Melãozinho-do-cerrado): Melancium campestre. 

290. Melão (Melão-charentais, Melão-gaúcho, Melão-caipira, Melão-caboclo): Cucumis 

melo var. cantaloupensis. 

291. Melão (Melão-do-tipo-amarelo, Melão-do-tipo-pele-de-sapo, Melão-do-tipo-honey-

dew): Cucumis melo var. inodorus. 

292. Melão (Melão-rendado, Cantaloupe, Melão-tipo-Cantaloupe, Melão-tipo-gália): Cu-

cumis melo var. reticulatus. 

293. Melão-de-bolso (Melãozinho): Cucumis melo var. dudaim. 

294. Melão-de-são-caetano (Melãozinho, Erva-das-lavadeiras, Fruto-de-cobra, Fruto-de- 

-negro): Momordica charantia. 

295. Meloncito (Meloncito-dos-andes, Pepino-doce): Solanum muricatum. 

296. Mexerica (Mimosa, Mandarim, Bergamota): Citrus deliciosa. 

297. Mini-jambo-rosa (Lili-pili): Acmena smithii. 

298. Mirtilo (Mirtilo-highbush): Vaccinium corymbosum. 

299. Mirtilo (Mirtilo-rabbiteye): Vaccinium ashei. 

300. Mirtilo-peludo: Rhodomyrtus tomentosa. 

301. Monguba (Mamorana, Castanha-das-guianas, Cacau-selvagem, Carolina, Castanha- 

-da-água): Pachira aquatica. 

302. Morango (moranguinho): Fragaria X ananassa. 

303. Morinda (Noni): Morinda citrifolia. 

304. Murici (Murici-do-campo, Murici-da-praia): Byrsonima crassifolia. 

305. Murici-do-campo (Murici-rasteiro, Murici, Orelha-de-veado, Orelha-de-burro, Mu-

rici-guaçu): Byrsonima verbascifolia. 

306. Murmuru (Murumuru): Astrocaryum murumuru. 

307. Nectarina (Pêssego-pelado): Prunus persica var. nucipersica. 

308. Nêspera (Ameixa, Ameixa-amarela): Eriobotrya japonica. 

309. Néspoli (Néspola, Nêspera-europeia): Mespilus germanica. 

310. Nóz-de-cola (Gorra, Korra): Cola acuminata. 

311. Noz-pecã (Noz-americana, Noz-da-luisiana): Carya illinoinensis. 

312. Noz-pili: Canarium ovatum. 

313. Oiti-da-baía (Oiti, Guaiti, Oiti-coró): Licania salzmannii. 

314. Olho-de-boi (Mistol): Ziziphus mistol. 

315. Orangelo: Citrus sinensis X Citrus X paradisi. 

316. Pajurá (Pajurá-de-racha, Pajurá-verdadeiro): Couepia bracteosa. 

317. Patauá: Oenocarpus bataua. 

318. Pepino-do-mato: Ambelania acida. 

319. Pequi (Pequiá): Caryocar coriaceum. 

320. Pera (Pera-asiática, Pera-nashi, Pera-arenosa, Pera-japonesa, Pera-oriental): Pyrus 

pyrifolia. 
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321. Pera (Pera-europeia, Pera-manteigosa): Pyrus communis. 

322. Pera-do-campo (Cabacinha-do-campo): Eugenia klotzschiana. 

323. Perinha: Eugenia lutescens. 

324. Pêssego: Prunus persica. 

325. Pêssego-do-mato (Ivaí, Ibajaí, Ubajaí): Eugenia myrcianthes. 

326. Pindaíba (Pindaíva, Pindaúva, Perovana, Pindabuna, Cortiça, Biribá): Duguetia lan-

ceolata. 

327. Pinha (Fruta-do-conde, Ata): Annona squamosa. 

328. Piqui (Pequi, Piquiá-bravo, Pequia-pedra): Caryocar brasiliense. 

329. Piquiá (Pequiá, Piquiá-verdadeiro, Suari, Petiá): Caryocar villosum. 

330. Piquiarana (Piquiarana-da-várzea, Piquiarana-do-igapó, Piquiá-bravo, Piquiá-ama-

relo): Caryocar microcarpum. 

331. Pitaia (Pitaia-amarela): Selenicereus megalanthus. 

332. Pitaia (Pitaia-branca, Pitaia-vermelha): Hylocereus undatus. 

333. Pitaia (Pitaia-vermelha): Hylocereus lemairei. 

334. Pitáia-rósea (Pitainha): Epiphyllum phyllanthus. 

335. Pitanga (Ginja): Eugenia uniflora. 

336. Pitanga-do-cerrado: Eugenia pitanga. 

337. Pitangatuba (Pitangola, Pitangão): Eugenia neonitida. 

338. Pitomba (Pitomba-do-norte): Talisia esculenta. 

339. Pitomba-da-baía (Curuiri): Eugenia luschnathiana. 

340. Pitomba-das-guianas (Mamoncílho): Melicoccus bijugatus. 

341. Pomelo (Grapefruit): Citrus X paradisi. 

342. Puçá (Mandapuçá, Manapuçá, Puçá-preta, Munduru, Jabuticaba-do-campo): Mou-

riri pusa. 

343. Puruí (Apuruí, Marmelada, Marmelada-de-cavalo, Marmelada-de-bezero, Amani-

na): Alibertia edulis. 

344. Pururuca (Guaçatunga-grande): Casearia rupestris. 

345. Quino: Cucumis metuliferus. 

346. Quivi (Kiwi, Quiuí, Kiwifruit): Actinidia deliciosa. 

347. Quixaba (Sapotiaba, Sacutiaba, Coronilha, Coca, Maçaranduba-da-praia, Miri, Rom-

pe-gibão): Sideroxylon obtusifolium. 

348. Rambotão (Rambutan): Nephelium lappaceum. 

349. Raspberry-de-mysore (Raspberry-do-morro): Rubus niveus. 

350. Romã: Punica granatum. 

351. Saborosa (Pitaia, Pitainha): Selenicereus setaceus. 

352. Saguaraji (Saguaraji-amarelo, Tarumaí, Cafezinho, Azeitona, Cabrito, Cabriteiro): 

Rhamnidium elaeocarpum. 

353. Santol: Sandoricum koetjape. 

354. Sapota-branca: Casimiroa edulis. 

355. Sapota-do-solimões (Sapota, Sapota-do-peru): Quararibea cordata. 

356. Sapota-preta (Graxa): Diospyros digyna. 

357. Sapoti (Sapota, Sapotilha): Manilkara zapota. 

358. Sapucaia (Castanha-sapucaia, Sapucaia-vermelha, Cumbuca-de-macaco, Caçamba- 

-do-mato): Lecythis pisonis. 

359. Sapucaia-mirim (Sapucaia-miúda, Sapucaia, Sapucaia-branca, Sapucaiú): Lecythis 

lanceolata. 

360. Sete-capotes (Sete-capas, Araçá-do-mato): Campomanesia guazumifolia. 

361. Siputá (Saputá, Bacupari): Salacia elliptica. 

362. Sombra-de-touro: Acanthosyris spinescens. 

363. Sorvinha (Sorva, Sorva-miúda, Cumã): Couma utilis. 

364. Sururuca (Maracujá-sururuca): Passiflora setacea. 
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365. Taiúva (Tajuva, Tatajuva, Tatajuba, Taúba, Amora-branca, Amoreira, Tatané, Jataí-

ba, Pau-de-fogo): Maclura tinctoria. 

366. Tâmara: Phoenix dactylifera. 

367. Tamarindo (Tamarino, Tamarinho, Tamaríndrico, Jabaí, Jabão, Cedro-mimoso, Tâ-

mara-da-índia): Tamarindus indica. 

368. Tamarindo-espanhol (Vanguéria): Vangueria edulis. 

369. Tangelo: Citrus X tangelo. 

370. Tangerina: Citrus reticulata. 

371. Tangerina-cleópatra: Citrus reshni. 

372. Tangerina-satsuma (Tangerina-japonesa): Citrus unshiu. 

373. Tangor: Citrus reticulata  XC. sinensis. 

374. Taperebá (Cajá, Cajá-mirim, Acaíba, Acajá): Spondias mombin. 

375. Tapiá (Cabaceira, Cabeceira, Trapiá): Crataeva tapia. 

376. Tarumã (Tarumã-da-várzea, Tarumã-do-alagado, Tarumã-guaçu, Jaramantaia; PA): 

Vitex cymosa. 

377. Tarumã (Tarumã-preta, Tarumã-azeitona, Azeitona-do-mato, Azeitona-brava, Tapi-

nhoã): Vitex montevidensis. 

378. Tarumã-do-cerrado (Maria-preta, Velame-do-campo, Tarumã, Tarumã-tuíra, Ma-

meira): Vitex polygama. 

379. Tomate-arbóreo (Tomate-francês, Tamarijo): Cyphomandra betacea. 

380. Toranja: Citrus maxima. 

381. Tucum (Jacum, Tucum-do-brejo, Tucum-piranga, Marajá-iba, Tucum-bravo): Bac-

tris setosa. 

382. Tucumã (Tucumã-do-amazonas): Astrocaryum aculeatum. 

383. Tucumã (Tucumã-do-pará, Tucum-bravo, Tucum-piranga): Astrocaryum vulgare. 

384. Uarutama (Saputá, Siputá): Cheiloclinium cognatum. 

385. Ubaia: Eugenia patrisii. 

386. Umari (Mari, Mari-preto, Umari-roxo): Poraqueiba sericea. 

387. Umbu (Imbu, Ambu, Giqui): Spondias tuberosa. 

388. Umbu-cajá: Spondias sp. 

389. Umê (Damasco-japonês): Prunus mume. 

390. Umkolo: Dovyalis caffra. 

391. Urumbeba (Monducuru, Palmatória): Opuntia monacantha. 

392. Uva (Uva-americana): Vitis labrusca. 

393. Uva (Uva-híbrida): Vitis labrusca X Vitis vinifera. 

394. Uva (Uva-muscadina): Vitus rotundifolia. 

395. Uvaia (Uvalha, Uvalha-do-campo): Eugenia pyriformis. 

396. Uva-japonesa (Uva-chinesa, Mata-fome, Tripa-de-galinha): Hovenia dulcis. 

397. Uxi (Uxi-amarelo, Uxi-liso, Uxi-pucu): Endopleura uchi. 

398. Vampi (Wampi, Wampee, Clausena): Clausena lansium. 

399. Yacon (Batata diet, Batata dos diabéticos, Polínia): Smallantus sonchifolius. 

400. Yataí (Butiá, Butiá-yataí): Butia yatay. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin frutariana, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

02.  Autancestralidade:  Autoparageneticologia;  Homeostático. 

03.  Autevolução:  Evoluciologia;  Homeostático. 

04.  Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 
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05.  Evoluciólogo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Fruto  experimental:  Experimentologia;  Homeostático. 

08.  Hermenêutica  da  Evoluciologia:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

10.  Know-how  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Megacontradição:  Contradiciologia;  Neutro. 

12.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  FRUTARIANA,  MULHER  OU  HOMEM,  JÁ  VIVE  

AJUSTADA  AOS  AUTORREVEZAMENTOS  DOS  COSTUMES  

EVOLUTIVOS,  PREPARADA  PARA  A  RECICLAGEM  ALI-
MENTAR  MÁXIMA,  EM  TEMPO  OPORTUNO,  NA  TERRA. 

 

Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com as frutas? Já pensou na dieta 

frutariana? Em qual nível? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Lorenzi, Harri; Bacher, Luis; Lacerda, Marco; & Sartori, Sergio; Frutas Brasileiras e Exóticas Cultiva-

das (de consumo in natura); 656 p.; 1.216 fotos; 2 tabs.; 135 refs.; alf.; 2 índices; 23 x 16 x 3,5 cm; enc.; Instituto Planta-

rum de Estudos da Flora; Nova Odessa, SP; 2006; páginas 1 a 656. 
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C O N S C I N    G Ê M E A  
(G E M E L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin gêmea é a pessoa, homem ou mulher, ressomada em mesmo par-

to junto a outra ou mais conscins, com fisionomia idêntica ou não, podendo a condição ressomá-

tica ser voluntária ou compulsória. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciencia; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. A palavra gêmeo procede também do idioma Latim, geminus, “duplo; dobrado; dupli-

cado; gêmeo; semelhante; corpulento; intenso”. Apareceu no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Conscin gemelar. 2.  Conscin idêntica. 3.  Conscin babaça. 4.  Cons-

cin mabaça. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 18 cognatos derivados do vocábulo gêmeo: ge-

melar; gemelidade; gemelípara; gemelíparo; gêmelo; Gemelologia; Gêmeos; geminação; gemi-

nada; geminado; geminiana; geminiano; gêmina; gêmino; trigêmeas; trigêmeos; quadrigêmeas; 

quadrigêmeos. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin gêmea, conscin gêmea submissa e conscin 

gêmea autônoma são neologismos técnicos da Gemelologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin não gêmea. 2.  Conscin não gemelar. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência na convivialidade humana. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade sadia; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopen-

senidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cog-

nopensenes; a cognopensenidade; as maturopensenes; a maturopensenidade; a forma holopensêni-

ca com características diferentes em cada conscin gêmea; as assinaturas pensênicas; os genopen-

senes; a genopensenidade; o holopensene da família nuclear; o materpensene da mãe; o holopen-

sene da ressoma; os pacipensenes; a pacipensenidade; os ciclopensenes; a ciclopensenidade; os 

neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a grafopensenidade 

conjunta. 

 

Fatologia: a comunicação diferenciada nos primeiros anos de vida; o companheirismo 

desde a infância; as experiências compartilhadas; o exercício da amizade; a amizade interativa;  

a amizade entre irmãos; a cumplicidade; as afinidades; as escolhas evolutivas; o companheirismo 

evolutivo; o convívio diário com outra conscin propiciando maiores acertos; o resgate das inter-

prisões grupocármicas; os atos pró-tares; os atos pró-tacon; o aprendizado com a experiência do 

outro; o fato de possuir a mesma mãe; o grupocarma; as impressões digitais diferentes; a forma de 

educar da família nuclear; os aniversários comemorados em única festa; os laços afetivos entre os 

membros da família; as vestimentas iguais; os mimos dos parentes; os amigos em comum; o con-

vívio homeostático; os encontros evolutivos; as amizades das duplas evolutivas; o respeito mútuo; 

a intercompreensão; a escolha da profissão; o misticismo sobre os gêmeos; a força presencial dos 

gêmeos; a atuação interassistencial no convívio com a(s) outra(s) conscin(s) gêmea(s); a diferença 
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de temperamento; as raízes de temperamentos diferentes; a divergência de opinião; o emprego das 

4 mãos na realização de atividades (cooperação); a competição; a influência na tomada de deci-

sões; as escolhas em comum; o mesmo aprendizado gerando entendimento diferente a respeito do 

mesmo assunto; o aprendizado conjunto no convívio diário; a equipin; a maneira discreta de con-

tornar a situação quando é confundido pelo irmão gêmeo; a gratidão da ressoma pela vivência 

gemelar; as reaproximações conscienciais; as perguntas: Quem é você? Vocês são gêmeos? Quem 

nasceu primeiro? Quem é o mais velho?; as abordagens para identificar alguma diferença entre as 

conscins gêmeas; as brincadeiras para confundir as pessoas; o vínculo consciencial; a identifica-

ção de “os gêmeos” enquanto maneira comum de reconhecimento no convívio social; a recicla-

gem das amizades interpessoais. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as energias consci-

enciais (ECs) sadias; as projeções conjuntas; os experimentos energéticos realizadas em dupla; as 

retrocognições conjuntas indicando ressoma pretérita; os acertos grupocármicos; a inseparabilida-

de grupocármica extrafísica; a escolha pré-ressomática de família específica; o acoplamento ener-

gético; as assimilações energéticas interconscienciais (assins); as desassins; as vivências parap-

síquicas; a influência da paragenética demonstrando temperamentos e habilidades diferentes; as 

sinaléticas distintas entre conscins gêmeas; a possibilidade de, entre duas conscins gêmeas, 1 de-

las ter macrossoma e a outra não; a inexistência de macrossomas iguais, mesmo em gêmeos; os 

diferentes fenômenos parapsíquicos vivenciados pelas conscins gêmeas indicando parapercepção 

diferente; a raiz vivencial distinta; as equipexes; as energias conscienciais (ECs); o Curso Inter-

missivo (CI); as proéxis diferentes e o paravisual idêntico; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a di-

ferença entre as identidades extras identificadas em irmãos gêmeos. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo convívio interassistencial–amortização evolutiva; o si-

nergismo dos acertos grupocármicos; o sinergismo projeto assistencial comum–reaproximação 

familiar. 

Principiologia: o princípio evolutivo da Interassistenciologia; o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio da inseparabilidade grupocármica do “ninguém perde nin-

guém”; o princípio da causa e efeito; o princípio da convivialidade; o princípio de “ninguém 

evolui sozinho”; o princípio de toda consciência ser única, mesmo em gêmeos univitelinos;  

o princípio da descrença (PD); o princípio de a consciência ter algo a ensinar e a aprender;  

o princípio de cada qual responder evolutivamente pelos próprios atos; o princípio da singula-

ridade consciencial; o princípio da restauração evolutiva. 

Codigologia: os códigos de convivência social; o código pessoal de Cosmoética (CPC) 

no convívio diário com o irmão gêmeo; o código grupal de Cosmoética (CGC) entre as conscins 

gêmeas. 

Teoriologia: a teoria da evolução da consciência; a teoria da interprisão grupocármica; 

a teoria do curso grupocármico; a teoria da afinidade interconsciencial; a teoria da seriéxis. 

Tecnologia: a técnica de viver; a técnica da amizade; a técnica do arco voltaico cranio-

chacral; a técnica da clarividência facial; a técnica da psicometria; a técnica da interassisten-

cialidade tarística; a teoria da Megafraternologia; a técnica da assistência interconsciencial;  

a técnica de o menos doente assistir ao mais doente. 

Voluntariologia: a atuação contígua de irmãos gêmeos no voluntariado consciencioló-

gico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório cons-

cienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório cons-

cienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Paragenética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Evoluciolo-

gia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio 
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invisível da Megafraternologia; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio in-

visível da Parageneticologia. 

Efeitologia: os efeitos do convívio após o renascimento conjunto; os efeitos do ajuste de 

contas entre conscins; os efeitos do exemplarismo pessoal; os efeitos evolutivos da convivência 

geminiana. 

Neossinapsologia: as neossinapses conquistadas na vivência da convivialidade geme-

lar; as neossinapses adquiridas a partir da aplicação do binômio admiração-discordância; as ne-

ossinapses da inteligência evolutiva (IE). 

Ciclologia: o ciclo mutliexistencial pessoal (CMP); o ciclo da interprisão grupocármi-

ca; o ciclo vital da experiência humana; o ciclo evolutivo pessoal. 

Binomiologia: o binômio apego-desapego; o binômio aprendizado-ensinamento; o bi-

nômio autocobaia-heterocobaia; o binômio autoconfiança-heteroconfiança; o binômio autocríti-

ca-heterocrítica; o binômio confiança-lealdade; o binômio interprisão grupocármica–convívio 

compulsório. 

Interaciologia: a interação saldo da FEP–saldo da conta bancária; a interação social; 

a interação entre somas idênticos–consciências díspares. 

Crescendologia: o crescendo conscin gêmea dependente–conscin gêmea independente. 

Polinomiologia: o polinômio (raro) irmão gemelar–pais gemelares–tios gemelares–avós 

gemelares. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin gêmea amparadora / conscin gêmea assedi-

adora; o antagonismo conscin gêmea parapsíquica / conscin gêmea trancada; o antagonismo 

conscin gêmea taconista / conscin gêmea tarística. 

Paradoxologia: o paradoxo genética semelhante–paragenética distinta; o paradoxo de 

irmãos gêmeos de pais diferentes; o paradoxo amizade-debate; o paradoxo irmão gêmeo ampa-

rador–irmão gêmeo assediador. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da proéxis; a lei da grupocarmalidade. 

Maniologia: a mania de vestirem iguais conscins gêmeas; a mania de educar consideran-

do mesma forma de pensar para duas consciências diferentes. 

Mitologia: o mito dos gêmeos Cosme e Damião; o mito dos gêmeos Castor e Pólux;  

o mito dos gêmeos Rômulo e Remo; o mito de a ressoma de gêmeos ser considerada maldição, no 

Quênia; a crença mitológica na aldeia ianomâni, onde o nascimento de gêmeos é visto na condi-

ção de fonte de azar; o mito de “sempre 1 gêmeo sentir o sentido pelo outro”; o mito da telepatia 

entre gêmeos. 

Holotecologia: a grupocarmoteca; a convivioteca; a ressomatoteca; a egoteca; a evolu-

cioteca; a experimentoteca; a sociologicoteca; a interassistencioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Gemelologia; a Grupocarmologia; a Sociologia; a Interassisten-

ciologia; a Holomaturologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Interprisiologia; a Ressomato-

logia; a Conscienciometrologia; a Paradireitologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin gêmea; a parentela; a família nuclear; a família consciencial;  

a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consréu resso-

mada; a conscin baratrosférica; a conscin egoica; a conscin eletronótica; a conscin enciclopedista; 

a conscin cosmoética; a consciênçula; a isca humana consciente; a isca humana inconsciente;  

a conscin intermissivista; o algoz; a vítima. 

 

Masculinologia: o avô; o pai, o irmão, o parente; o homem de ação; o tocador de obra;  

o proexista; o proexólogo; o voluntário; o intermissivista; o não intermissivista; o inversor exis-

tencial; o reciclante existencial; o macrossômata; o atacadista consciencial; o conviviólogo; o te-

nepessista; o projetor consciente; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o cognopolita; o com-

passageiro evolutivo; o consciênciólogo; o conscienciômetra; o escritor; o evoluciente; o exem-

plarista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o verbetólogo; o proexista; o tertuliano; o ampara-
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dor intrafisico; o maxidissidente ideológico; o duplista; o comunicólogo; o reeducador; o intelec-

tual; o epicon lúcido; o parapercepciologista; o pacificador; o assistido; o assistente; o ofiexista. 

 

Femininologia: a avó; a mãe; a irmã; a parenta; a mulher de ação; a tocadora de obra;  

a proexista; a proexóloga; a voluntária; a intermissivista; a não intermissivista; a inversora exis-

tencial; a reciclante existencial; a macrossômata; a atacadista consciencial; a convivióloga; a tene-

pessista; a projetora consciente; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a cognopolita; a com-

passageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a escritora; a evoluciente; a exem-

plarista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a verbetóloga; a proexista; a tertuliana; a ampara-

dora intrafisica; a maxidissidente ideológico; a duplista; a comunicóloga; a reeducadora; a inte-

lectual; a epicon lúcido; a parapercepciologista; a pacificadora; a assistida; a assistente; a ofi- 

exista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens au-

toperquisitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evo-

lutiologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens perdonator;  

o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens amicator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin gêmea submissa = aquela com predomínio da automanifestação 

conviviológica subordinada, dependente do(s) irmão(s) gemêo(s); conscin gêmea autônoma  

= aquela com predomínio da automanifestação conviviológica livre, independente do(s) irmão(s) 

gêmeo(s). 

 

Culturologia: a cultura da Conviviologia; a cultura da convivialidade multiexistencial. 

 

Taxologia. De acordo com a Neonatologia, as conscin gêmeas podem ser classificadas 

em 4 categorias básicas, dispostas em ordem alfabética: 

1. Gêmeos bivitelinos ou dizigóticos. Conscins gêmeas ressomadas a partir de 2 óvulos 

e placentas distintas, por exemplo a atriz estadunidense Scarlett Johansson e o irmão Hunter Jo-

hansson (1984–). 

2. Gêmeos semi-idênticos ou quiméricos. Conscins gêmeas ressomadas quando o óvu-

lo é fertilizado por 2 espermatozóides e consegue se transformar em embrião, posteriormente se 

dividindo para formar gêmeos. Houve apenas 1 caso conhecido, no ano de 2006. A descoberta foi 

publicada no “Journal of Human Genetics”, em 2007. 

3. Gêmeos siameses ou xifópagos. Conscin gêmea univitelina ou monozigótica resso-

mada e ligada ao irmão gêmeo na região do tórax ou da cabeça, por exemplo os irmãos Chang  

e Eng (1811–1874). 

4. Gêmeos univitelinos ou monozigóticos. Conscins gêmeas ressomadas a partir de 

mesmo óvulo, por exemplo os cartunistas brasileiros Paulo Caruso e Francisco Caruso (1949–). 

 

Conviviologia. Sob a ótica da Curiosologia, na cidade de Cândido Godói, RS, no povoa-

do Linha São Pedro, 18% da população é formada por gêmeos. 

Óctuplos. Até o momento, (Ano-base: 2013) o maior número de bebês nascidos em 

mesmo parto foi 8 (óctuplos). O primeiro caso registrado ocorreu em dezembro de 1998, no Te-

xas, EUA e o segundo, em janeiro de 2009, na Califórnia, EUA. No primeiro, sobreviveram 7 cri-

anças e, no segundo, todas. 
 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a conscin gêmea, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02. Amizade  interativa:  Conviviologia;  Neutro. 

03. Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

04. Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

05. Ciclo  evolutivo  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06. Círculo  de  relações:  Conviviologia;  Neutro. 

07. Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

08. Conscin  convencional:  Conviviologia;  Neutro. 

09. Convivência  humana:  Conviviologia;  Neutro. 

10. Convívio  compulsório:  Grupocarmologia;  Neutro. 

11.  Evoluciologia:  Pensenologia;  Homeostático. 

12.  Experiência  compartilhada:  Experimentologia;  Neutro. 

13.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

14.  Interprisiologia:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

15.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN  GÊMEA  VIVENCIA  OPORTUNIDADE  ÚNICA  

PARA  ACERTO  INTERCONSCIENCIAL  FAVORECIDA  PELAS  

INTERAÇÕES  DE  CONVÍVIO,  NA  PRESENTE  EXISTÊNCIA,  
AMPLIANDO  O  SALDO  DAS  AMORTIZAÇÕES  EVOLUTIVAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a gemelidade oportunidade evolutiva 

ímpar? Por quais razões? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Almeida, Nadja Karoliny; Como ocorrem os Gêmeos Siameses?; Artigo; Super Interessante; Revista; 

Mensário; Ed. 164; Ano 15; N. 5; Seção: Super Intrigante; 1 foto; 1 ilus.; São Paulo, SP; Maio, 2001; página 42. 
2.  Cunha, Rodrigo Vieira da; São todos Gêmeos; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.623; Ano 32; 

N. 45; Seção: Vida Brasileira; 1 fichário; 2 fotos; 1 ilus.; 1 mapa; São Paulo, SP; 10.11.99; páginas 112 e 113. 

3.  Folha de S. Paulo; Redação; Médicos descobrem Novo Tipo de Gêmeos nos EUA: Crianças são „semi-

idênticas‟, Produto da Fusão de Um Óvulo e Dois Espermatozoides; Jornal; Diário; Caderno: Ciência; 1 ilus.; São Pau-

lo, SP; 27.03.07; página 14. 

4.  Zakabi, Rosana; & Camargo, Leoleli; Eles são Gêmeos Idênticos, mas Segundo a UnB, Este é Branco 
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Webgrafia  Específica: 
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26.05.13; 11h09; Seção: Vida e Cidadania; disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo-

.phtml?id=1376144>; acesso em: 12.01.14. 

2.  Folha de S. Paulo; BBC Brasil; Gêmeos de 92 Anos que passaram a Vida Juntos morrem no mesmo Dia; 

Jornal; Diário; 04.06.11; 07h24; 1 foto; São Paulo, SP; disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/bbc/925336-

gemeos-de-92-anos-que-passaram-a-vida-juntos-morrem-no-mesmo-dia.shtml>; acesso em: 12.01.14. 

3.  O Globo; Caso Raro de Trigêmeos Ianomâmis mobiliza Aldeia na Amazônia; 02.07.09; 16h07; 
disponível em: <http://notapajos.globo.com/lernoticias.asp?id=27647>; acesso em: 12.01.214. 

4.  Telewa, Murilo; Queniana enfrenta Fama de „Amaldiçoada‟ após Ter 6 Pares de Gêmeos; 27.01.11; 

09h50; 2 fotos; Seção: África; disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/01/110127_gemeos_que-
niana_rw.shtml>; acesso em: 12.01.14. 
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C O N S C I N    H O L O M E M O R I A L I S T A  
( H O L O M N E M O N I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin holomemorialista é a personalidade intermissivista autolúcida 

cosmoética, homem ou mulher, cuja maturação cerebral e conceptáculo paracerebral erudito per-

mite a manifestação do aparato holomnemônico veterano dedicado à conservação do legado his-

tórico e para-histórico pessoal (egobiografia proexológica) e / ou coletivo (holobiografia maxipro-

exológica grupal).  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra deriva 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior de; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo a Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmen-

te no Século XIII. O elemento de composição holo vem do idioma Grego, hólos, “total; completo; 

inteiro”. O termo memória provém do idioma Latim, memoria, “memória”, de memor, “aquele 

que se recorda”. Apareceu no Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Conscin holomnemônica. 2.  Conscin holomnemotécnica. 3.  Cons-

cin holomemorista. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin holomemorialista, conscin holomemoria-

lista jejuna e conscin holomemorialista veterana são neologismos técnicos da Holomnemo-

nicologia.  

Antonimologia: 1.  Conscin hipomnésica. 2.  Conscin ecmnésica. 3.  Conscin desmemo-

riada. 4.  Conscin amnésica. 

Estrangeirismologia: a comunex paraprocedencial na condição de hometown de origem 

rememorada pela conscin; o brainstorming; o post-it na condição de aide mémoire; a evitação das 

bad memories alimentadoras dos autassédios; o breakthrough holomnemônico; os cuidados na 

manutenção da mentis defatigatio; o tour de force holomnemônico cerebral e paracerebral diário 

da conscin autora profícua; a importância do causeur para a conservação das mini-histórias; o há-

bito sadio do checklist cotidiano fortalecendo a memória cerebral; o lapsus memoriae frequente 

negligenciado; o memorandum autevolutivo da proéxis, sempre em pauta; o Verponarium; o Re-

trocognitarium.  

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao autorrevezamento multiexistencial. 

Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Holome-

morialistas são para-historiadores. Holomemória é inapagável. Lembranças revelam interesses. 

Preservemos a holomemória. Benfeitorias merecem evocação. Holomemória: lembrança perene. 

A holomemória revela. Estafa corrompe memórias. Holomemória: autorregistro contínuo. Para-

psicoteca: holomemória coletiva.  

Proverbiologia. Vale o dito: – Sem se conhecer o passado, fica muito mais difícil cons-

truir o futuro. O sábio adágio mnemotécnico: – As amargas, não. 

Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas relativas ao tema:   

1.  “Memorióloga. A conscin lúcida é a mnemonalista, ou a memorióloga, quando se 

especializa em ajudar na recuperação dos cons dos intermissivistas”. 

2.  “Memoriologia. A memória histórica da pessoa é mais fidedigna que os registros 

gráficos do historiador, porque possui as certezas das autovivências, desconhecidas pelo relator 

adjunto. O que permanece é o resultado dos trabalhos realizados”. 

3.  “Serenão. O mais sério no universo da Serenologia do Ser Serenão é o resgate da ho-

lomemória”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal holomemorialista; o holopensene pessoal holo-

mnemotécnico; o holopensene pessoal historiográfico; a autopensenidade paradireitológica autor-

retrocognitiva; a fôrma holopensênica memorável; o materpensene interassistencial intermissivo; 

os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os 

retropensenes; a retropensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os cosmopensenes; a cos-

mopensenidade; a autopensenização autorretrospectiva; a autopensenidade recordatória linear;  

a autopensenização histórica; a qualidade dos retropensenes; o materpensene pessoal holomemo-

rialista; a diferenciação autopensênica. 

 

Fatologia: o cérebro sadio; as diversas modalidades de memórias; o cérebro sedentário 

envelhecido de modo precoce; a falsa memória; a hipomnésia crônica; a presentificação recorren-

te do passado nas ecmnésias; os bloqueios mnemônicos devidos a traumas pregressos; as lem-

branças negativas pirogravadas na holomemória, sempre avivadas pelos autassédios; o prazer da 

recordação benigna; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) arquivando, com fidedignidade, experiên-

cias evolucionárias da conscin; o memorialismo útil mantido a partir da autorganização da arqui-

vística pessoal; o aparato cerebral sadio da conscin longeva assistente; a dieta nutricional do cére-

bro; o problema ambiental e o estilo de vida insalubre comprometendo memórias e histórias; a má 

nutrição; o desenovelamento aliviador da holomemória nos episódios autorretrocognitivos; o erro 

didático-pedagógico crasso da aprendizagem fundamentada exclusivamente, na memorização ou 

“decoreba”; as remininiscências saudosas acridoces; a seletividade da conscin arqueadora dosan-

do a tara de carga holomnemônica pessoal pela reciclagem de dejetos mentais; a mnemônica sele-

tiva de autodefesa emocional trabalhando a favor das autocorrupções; o autenfrentamento inevitá-

vel do passado evolutivo a partir da holomemória; a indestrutibilidade da holomemória conscien-

cial, caixa preta reconstrutora da realidade pessoal e coletiva; a aplicação dos 12 Megaconceitos 

da Conscienciologia ativando a holomemória; os erros e acertos das chamadas “dietas do cére-

bro” visando à melhoria do desempenho autocognitivo; os lapsos de memória negligenciados, sé-

rios alarmes anunciando a perda de massa cerebral; as entrevistas em História Oral recuperando 

egobiografias; o vale-tudo da estética corporal contemporânea, esquecida da saúde cerebral; a te-

mível doença de Alzheimer grassando no Século XXI, apagando memórias de vidas inteiras;  

o hábito sadio de “rebobinar” a fita da memória ao término de cada dia para retocar comporta-

mentos e ações; os testes cotidianos da memorialística pessoal; a cápsula do tempo cinemascópica 

das filmagens diárias do Tertuliarium, na condição de arquivo histórico e para-histórico contínuo; 

a síntese arquivística holomnemônica potente; a produtividade intelectual contínua na condição 

de polivitamínico mentalsomático; a satisfação em rememorar a história da Humanidade no Pla-

neta. 

 

Parafatologia: o irrompimento da holomemória; o paracérebro sadio; o mentalsoma hí-

gido; ; a função libertária da holomemória sadia desvendada; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático facilitador da manutenção da saúde holomnemônica; a autossinalética energopa-

rapsíquica mapeada diuturnamente, com esmero e dedicação, facilitando autodesassins mnemôni-

cas de intrusões extrafísicas decorrentes da interassistência; a autocognição holomnemônica polí-

mata multividas; o saldo da interassistência tarística prestada, desencadeando autorretrocognições 

pesquisísticas históricas; a autorrecuperação de memórias sadias patrocinadas por amparadores 

extrafísicos; a leitura das retromemórias de conscins e de consciexes, paracérebro a paracérebro, 

nos acoplamentos energéticos interassistenciais; as parapsicotecas das comunexes paraproceden-

ciais na condição de centro documental evolutivo da Humanidade; os feitos e parafeitos grupais 

cosmoéticos, intrafisicamente ignorados pelos favorecidos, lançados na Ficha Evolutiva Pessoal, 

compreendidos somente pós-dessoma; as conexões e correlações autoparapsíquicas mnemônicas 

singulares promotoras de assistência tarística aos intermissivistas; as parapatologias holomemo-

riológicas; as projeções autorretrocognitivas autolúcidas; as potencialidades holomnemônicas pa-

racerebrais sadias; a paradieta nutricional do paracérebro atendida pelo código pessoal de Cosmo-
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ética (CPC); a remoção de bloqueios corticais e paracorticais realizada pela decantação holomne-

mônica neuroectoplásmica sadia; o apagamento paracirúrgico das rotas mentais e paracerebrais 

obsoletas autassediadoras; os acoplamentos autorretrocognitivos interassistenciais; a felicidade 

em rememorar a Para-História em visitas às comunexes evoluídas; os contatos frequentes com as 

Centrais Extrafísicas avivando a saúde paracerebral e mentalsomática; a recaptura de cons mag-

nos autoparapsíquicos relativos à história pregressa, individual e coletiva; a memória projetiva 

quádrupla; o papel das parassociações mnemônicas na simulcognição; o esquecimento profiláti-

co-terapêutico providencial no restringimento consciencial ressomático; a pararreconstrução da 

Para-História ao alcance do holomemoriólogo autoparapsíquico; o suporte de personalidades con-

secutivas, amigas íntimas, identificadas, trazidas pelo amparo, avivando a holomemória afetiva da 

conscin intermissivista, na primeira vida na condição de maxiproexista autolúcida. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo antivitimização-autobenignidade; o sinergismo nosográ-

fico egoísmo-hipomnésia; o sinergismo autodiscernimento-acuidade; o sinergismo do convívio 

obrigatório entre boas e más memórias; o sinergismo patológico trauma-esquecimento; o siner-

gismo Retro-Historiografia–Neo-Historiografia; o sinergismo História-Geografia. 

Principiologia: os princípios intermissivos; os princípios holomnemônicos selecionando 

fatos e parafatos; o princípio da descrença (PD); o princípio das prioridades proexológicas pes-

soais; os princípios da confidencialidade; os princípios pessoais no uso das informações obtidas; 

o princípio da responsabilidade pessoal na conservação de dados documentais históricos. 

Codigologia: os códigos holomnemônicos pessoais; o código pessoal de Cosmoética 

(CPC) pautando as recuperações holomnemônicas; o códego; o código paragenético; o código de 

responsabilidade pela autocognição; o codex subtilissimus pessoal; a ausência do código grupal 

de Cosmoética (CGC) no passado criando interprisões. 

Teoriologia: a teoria líder (paradigma consciencial); a teoria da personalidade consecu-

tiva; a teoria dos múltiplos egos; a teoria da Era Consciencial; a teoria da seriéxis; a teoria ho-

lossomática; a teoria da holomemória pessoal; a teoria das reurbanizações extrafísicas (reur-

bexes). 

Tecnologia: a técnica da arquivística pessoal; a técnica da ancoragem autorreciclogêni-

ca; a holomnemotécnica preservada na idade madura; a técnica da reciclagem intraconsciencial 

(recin); a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da reciclagem existencial (recéxis); 

a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Aute-

voluciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório consciencioló-

gico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.  

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holomnemonicologia; o Colégio Invisível da Intra-

fisicologia; o Colégio Invisível da Paracronologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colé-

gio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Cosmovi-

siologia. 

Efeitologia: os efeitos regeneradores da revisão histórica; os efeitos salutares da auto-

biografia autolúcida; os efeitos negativos da biografia egoica; os efeitos extrafísicos das evoca-

ções patológicas; os efeitos benignos das rememorações assistenciais; os efeitos desafiadores da 

maxiproéxis grupal; os efeitos evolutivos das pesquisas históricas. 

Neossinapsologia: as neossinapses retrocognitivas; as neossinapses históricas; as neos-

sinapses mnemônicas; as neossinapses holomnemônicas; as neossinapses valorizadas; as neossi-

napses negligenciadas; as neossinapses consolidadas. 

Ciclologia: o Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP); o ciclo autorregenerativo; os ciclos 

holomnemônicos da Parapsicoteca; o ciclo histórico da Humanidade; o ciclo evolutivo da Para-

Humanidade; o ciclo ressomático. 
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Enumerologia: a holomemória histórica contextual; a holomemória histórica episódica; 

a holomemória histórica oficial; a holomemória para-histórica; a holomemória histórica coletiva; 

a holomemória para-histórica multiexistencial; a holomemória causal. 

Binomiologia: o binômio automemórias-heteromemórias; o binômio História–Para- 

-História; o binômio Historiorologia-Historiografia; o binômio memória recente–memória remo-

ta; o binômio coleta-arquivo; o binômio conto-realidade; o binômio memória básica–omnime-

mória. 

Interaciologia: a interação passado-presente-futuro; a interação Cosmoética–divulga-

ção da informação; a interação revisionismo histórico–revisionismo para-histórico; a interação 

evento-registro; a interação fatos centrais–fatos adventícios; a interação discrição–sigilo pensê-

nico; a interação ambientes-recordações. 

Crescendologia: o crescendo legado histórico–legado para-histórico; o crescendo His-

tória Humana–Para-História Intermissiva; o crescendo raciocínio mnemônico–raciocínio holo-

mnemônico; o crescendo Tecnologia-Paratecnologia; o crescendo memória fragmentada–memó-

ria integral; o crescendo memória fatual–memória parafatual; o crescendo arcabouço mnemôni-

co–paraconceptáculo holomnemônico.  

Trinomiologia: o trinômio interferência-intervenção-intercessão; o trinômio iniciativa- 

-executiva-acabativa; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio ressoma-retrocogni-

ções-precognições; o trinômio paracicatrizes psicossômicas–vincos mnemônicos–gatilhos retro-

cognitivos; o trinômio Holobiografologia-Holomnemonicologia-Parageneticologia; o trinômio 

sentidos–atributos conscienciais–parapercepções. 

Polinomiologia: o polinômio egocarma-grupocarma-policarma-holocarma; o polinô-

mio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio autoconceito-autoimagem-autesti-

ma-autoconfiança; o polinômio foto-fato-ato-feito; o polinômio observar-registrar-recuperar-re-

cordar; o polinômio memória ancestral–memória familiar–memória individual–memória grupal; 

o polinômio caso-contexto-circunstância-sucesso. 

Antagonismologia: o antagonismo agudez mental / branco mental; o antagonismo lem-

brança / olvido; o antagonismo colecionador lúcido / acumulador compulsivo; o antagonismo fa-

to / ficção; o antagonismo história verídica / boato; o antagonismo comprovação / inferência;  

o antagonismo atributos físicos / atributos conscienciais. 

Paradoxologia: o paradoxo de o interesse pelo futuro autevolutivo poder favorecer as 

autorretrocognições; o paradoxo de as recins discretas poderem se tornar óbvias; o paradoxo de 

quanto mais antigos os arquivos mais poderem esclarecer o presente; o paradoxo de a personali-

dade consecutiva ressomada para renovar, poder repetir o próprio passado; o paradoxo resso-

mático do esquecer (restringimento) para lembrar (retrocognição). 

Politicologia: a holomnemocracia. 

Legislogia: a lei dos direitos interconscienciais; as leis do paradireito; a lei do maior 

esforço evolutivo aplicado à saúde mnemônica e holomnemônica. 

Filiologia: a mnemofilia. 

Fobiologia: a mnemofobia. 

Sindromologia: a síndrome política do memoricídio quanto a erronias pessoais. 

Maniologia: a mania de estalar o dedo na tentativa inútil de trazer a resposta às deman-

das mnemônicas diárias. 

Holotecologia: a memorioteca; a mnemossomatoteca; a retrocognoteca; a holomnemo-

teca; a cognoteca; a autorretrocognoteca; a passadoteca; a lexicoteca; a consciencioteca; a evolu-

cioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomnemonicologia; a Holomnemossomatologia; a Parassocio-

logia; a Para-Historiologia; a Holomnemoparatecnologia; a Paraneurologia; a Neuroconsciencio-

logia; a Paracerebrologia; a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia; a Autolucidologia; a Auto-

discernimentologia. 
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IV.  Perfilologia 
 
Elencologia: a conscin holomemorialista; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a per-

sonalidade com memória de elefante; a conscin enciclopedista; a personalidade consecutiva; o ser 
desperto; o ser interassistencial. 

 
Masculinologia: o autorrevezamentista; o pré-intermissivista; o historiador; o historió-

grafo; o historiólogo; o agente retrocognitor; o acoplamentista; o inversor; o reciclante; o autor 
conscienciológico holomemorialista; a semiconsciex; o tenepessista; o tenepessólogo; o autofie-
xista; o teleguiado autocrítico; o Serenão. 

 
Femininologia: a autorrevezamentista; a pré-intermissivista; a historiadora; a historió-

grafa; a historióloga; a agente retrocognitora; a acoplamentista; a inversora; a reciclante; a autora 
conscienciológica holomemorialista; a semiconsciex; a tenepessista; a tenepessóloga; a autofie-
xista; a teleguiada autocrítica; a Serenona. 

 
Hominologia: o Homo sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Ho-

mo sapiens evocator; o Homo sapiens historiator; o Homo sapiens hypomnemonicus; o Homo sa-
piens intellectualis; o Homo sapiens memorator; o Homo sapiens mnemonicus; o Homo sapiens 
mnemopotentor; o Homo sapiens retromimeticus; o Homo sapiens polyglotta; o Homo sapiens 
parapsychicus. 

 
V.  Argumentologia 

 
Exemplologia: conscin holomemorialista jejuna =a intermissivista jovem, antes da ma-

turação cerebral na fase autoproexológica preparatória, com nível de acesso restrito à auto-holo-
memória e à holomemória coletiva; conscin holomemorialista veterana = a intermissivista adulta, 
após a maturação cerebral na fase executiva auto e maxiproexológica, com nível de acesso aberto 
à auto-holomemória e à holomemória coletiva. 

 
Culturologia: a cultura automnemônica; a cultura holomnemônica; a cultura do esque-

cimento; a cultura tarística avivadora da holomemória; a cultura automimética; a paracultura 
seriexológica; a cultura mentalsomática; a cultura para-histórica. 

 
VI.  Acabativa 

 
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
trais, evidenciando relação estreita com a conscin holomemorialista, indicados para a expansão 
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  História  Pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 
02.  Acoplamento  retrocognitivo:  Holomnemonicologia;  Neutro. 
03.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 
04.  Atributo  consciencial:  Mentalsomatologia;  Neutro. 
05.  Autorretrocognição:  Mnemossomatologia;  Neutro. 
06.  Cosmovisiologia:  Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 
07.  Cronoevoluciologia:  Autevoluciologia;  Neutro. 
08.  Distorção  mnemônica:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 
09.  Hipomnésia:  Mnemossomatologia;  Nosográfico. 
10.  Holomemória  da  Conscienciologia:  Holomemoriologia;  Homeostático. 
11.  Holomnemônica:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 
12.  Memória  básica:  Holomnemônica;  Neutro. 
13.  Neo-História:  Historiografologia;  Neutro. 
14.  Revivalismo:  Parassociologia;  Neutro. 
15.  Técnica  da  egobiografia  proexológica  comparada:  Autorrevezamentologia; 

Neutro. 
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O  LEGADO  AUTOPESQUISÍSTICO  DA  CONSCIN  HOLOME-
MORIALISTA  CONTEMPORÂNEA  ASSUME,  HOJE,  ENORME  

IMPORTÂNCIA,  TENDO  EM  VISTA  O  AUTORREVEZAMENTO  

EXISTENCIAL  DAS  NEOGERAÇÕES  DE  INTERMISSIVISTAS. 
 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe a importância autevolutiva de ser cons-

cin holomemorialista? Quais atributos mentaissomáticos pretende desenvolver para recaptura de 
conceptos-engrama holomnemônicos? 

 
Bibliografia  Específica: 
 
01.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1a Ed. Marina 

Thomaz; pref. 2a Ed. Daniel Muniz; pref. 3a Ed. Cristina Arakaki; pref. 4a Ed. Allan Gurgel; revisor Marcelo Bellini; 368 
p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 1 esquema; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.;  
1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 3 séries harmônicas; 2 tabs.; 18 técnicas; 5 teorias; 21 websites; 
glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 84 filmes; posf.; 338 refs.; 28 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; 
enc.; sob.; 4a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 130 e 131, 153, 220  
e 221.  

02.  Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bomfim; et 
al.; 314 p.; 2 partes; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.; 1 mi-
crobiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 110 filmes; 452 refs.; 15 web-
grafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; 
páginas 17, 48 e 49, 88, 107, 145 e 181. 

03. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander 
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;  
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; 
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1996; pá-
ginas 79 e 168. 

04.  Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 
1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 336, 351, 390, 394, 433, 
435, 740, 793 e 1.195. 

05.  Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413 
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 mi-
crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-
fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 
26, 104, 118, 164, 197, 203 e 504. 

06.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; 
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação 
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 85, 132  
e 133, 209, 211, 417, 657 e 786. 

07.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.072 e 1.520. 

08.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Alexander Steiner; & Cristiane Ferraro; 
164 p.; 40 caps.; 11 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 2 websites; 10 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Inter-
nacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 87, 94, 106 e 112. 

09.  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; pá-
ginas 34 e 35, 40, 104, 116, 121, 134 e 135, 418, 751, 754, 755 e 761. 

10.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 
69, 135, 200, 252, 374, 377 e 378. 

 
M. L. B. 
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C O N S C I N    H O L O R R E C I C L Á V E L  
( R E C E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin holorreciclável é a personalidade humana, homem ou mulher, 

notadamente no exercício do voluntariado ativo em Instituição Conscienciocêntrica (IC), inves-

tindo e comprometendo-se em concretizar mudanças pessoais amplas e ascendentes, intra e extra-

conscienciais, estimuladas pelo holopensene organizacional onde atua e pelo amparo extrafísico 

de função.  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra deriva 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo a Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igual-

mente no Século XIII. O segundo elemento de composição holo provém do idioma Grego, hólos, 

“total; completo; inteiro”. A palavra reciclável deriva do idioma Latim, re, “retrocesso; retorno; 

recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação”. O termo ciclo vem do idioma Latim, cyclus, 

“período de anos”, e este do idioma Grego, kýklos, “círculo; roda; esfera”. Surgiu no Século 

XVIII.  

Sinonimologia: 1.  Conscin autopromotora de holorreciclagens. 2.  Conscin predisposta 

à reciclagem integral.  

Neologia. As 3 expressões compostas conscin holorreciclável, conscin holorreciclável 

jejuna e conscin holorreciclável veterana são neologismos técnicos da Recexologia.  

Antonimologia: 1.  Conscin reciclofóbica minidissidente. 2.  Conscin antagônica às re-

ciclagens. 

Estrangeirismologia: o rapport multiexistencial entre consciências; o déjà-vu; o modus 

operandi local; a high level of ideas interchange; o upgrade intermissivo; o Recexarium; o timing 

evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das autorreciclagens oportunizadas pelo trabalho voluntário. 

Ortopensatologia: – “Voluntariado. O voluntariado não é mera ampliação do círculo 

de amizades, mas significa oportunidade de integração na estrutura da maxiproéxis grupal”.  

“O voluntariado conscienciológico é importante em virtude do Curso Intermissivo (CI), porque  

é a oportunidade do exercício teático dos conceitos evolutivos”. “Ao optar por determinada Insti-

tuição Conscienciocêntrica para voluntariar, o critério inteligente da conscin lúcida é o preenchi-

mento de lacuna na constituição da sua Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)”.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da transformação; o holopensene das Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs) favorecendo as reciclagens existenciais (recéxis) e as reciclagens in-

traconscienciais (recins); os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os reciclopensenes; a reci-

clopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; 

os autopensenes hígidos; a autopensenidade hígida; os parapensenes; a parapensenidade; o holo-

pensene pessoal do intermissivista lúcido; a especialização na instalação e manutenção de ho-

lopensene cosmoético no Planeta. 

 

Fatologia: a expertise das recins vividas desde o voluntariado na infância; a habilidade 

no autodesempenho evolutivo iniciado na juventude (Invexologia); a suficiência relativa aos au-
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tossoerguimentos concretizados no decorrer do cumprimento da autoproéxis; a mestria no empre-

go da paradidática com vistas à tares interassistencial; a destreza na publicação de gescons suge-

rindo ultrapassagens de gargalos; o fortalecimento da estrutura holossomática da conscin oportu-

nizada pelas atividades nas ICs; a proficiência na elaboração, revisão e defesa de verbetes para  

a Enciclopédia da Conscienciologia facultada pelo autodesassédio mentalsomático; a sabedoria 

interpessoal aplicada nas diferentes formas de comunicação interdimensional; o primor na qualifi-

cação do autodesenvolvimento parapsíquico para fins interassistenciais; a sagacidade na pesquisa 

da consciência, com enfoque na evolução grupal; a competência para realizar as autopesquisas na 

infraestrutura do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) e divulgá-las; a cognos-

cibilidade no tratamento, alívio e remissão de distúrbios da consciência; a aptidão no incentivo às 

publicações de gescons; a propensão em estudar, praticar, pesquisar e divulgar os experimentos 

tenepessológicos; a autoqualificação visando tornar-se referência no parapsiquismo aplicado;  

a reeducação consciencial e a teática parapedagógica oportunizando holorreciclagens.  

 

Parafatologia: as paravivências reciclogênicas decorrentes da itinerância em IC; a par-

ceria interassistencial com os amparadores extrafísicos; a autovivência do estado vibracional (EV) 

profilático; o paravoluntariado tarístico oportunizando recins; a autoconscientização multidimen-

sional (AM) pelo viés da pesquisa; a tares paradireitológica otimizadora da vivência do megadis-

cernimento multidimensional; a excelência pessoal no estudo, pesquisa, ensino e prática das expe-

riências extracorpóreas; a referência teática em pesquisas seriexológicas, holobiográficas e para-

genéticas; o atilamento quanto ao parapsiquismo aplicado no cotidiano; a paraautoridade no âm-

bito do estudo, prática, pesquisa e divulgação da Tenepessologia; a interassistência com o uso de 

ectoplasmia; as paracirurgias; a irreversibilidade evolutiva da minipeça lúcida, operando junto ao 

maximecanismo evolutivo. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mudança de pensamento–mudança do comportamento;  

o sinergismo intra e extraconsciencial; o sinergismo trafor-autodiscernimento; o sinergismo au-

torreflexão taquirrítmica–ponderação–determinação imediata; o sinergismo entre todos os co-

nhecimentos no tempo propiciando as reciclagens taquirrítmicas. 

Principiologia: o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio do exemplarismo 

pessoal (PEP); o princípio “se não presta, não presta mesmo, não adianta fazer maquilagem”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) impelindo ao contínuo autaprimo-

ramento evolutivo. 

Teoriologia: a teoria da evolução através dos autesforços; a teoria da serialidade das 

vidas sucessivas; a teoria da recuperação das unidades de lucidez (cons). 

Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial; a técnica da invéxis; a técnica da reci-

clagem intraconsciencial; a técnica de viver evolutivamente; as técnicas de aplicação das ECs;  

a técnica da assim-desassim; as técnicas da projetabilidade lúcida (PL); a técnica da tenepes; as 

técnicas da Autoconsciencioterapia. 

Voluntariologia: o voluntariado teático da tares; os voluntários da Conscienciologia na 

condição de assistidos e assistentes; os voluntários adaptados ao materpensene da IC; o volunta-

riado conscienciológico enriquecendo o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) através das prá-

ticas interassistenciais e cosmoéticas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

proexologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório consciencioló-

gico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laborató-

rio conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Conscien-

cioterapia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Convi-

viologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; 
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o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisí-

vel da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito halo do exercício do voluntariado reciclador; o efeito dos atos cos-

moéticos sequenciais; os efeitos pacificadores da convivência sadia; o efeito do somatório dos 

aprendizados libertários; os efeitos das participações em dinâmicas parapsíquicas; os efeitos dos 

círculos de amizades evolutivas; os efeitos da convivência com os amparadores extrafísicos de 

função.  

Neossinapsologia: as neossinapses provenientes da observação atilada do exemplaris-

mo dos compassageiros evolutivos; as neossinapses das descobertas de neo-horizontes; a recicla-

gem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo período intermissivo–período intrafísico; o ciclo das mudanças pes-

soais; o ciclo assim-desassim; o ciclo encontros–desencontros–reencontros multiexistenciais;  

o ciclo sadio de implementação de melhores hábitos; o ciclo autassédio-heterassédio-desassédio; 

o ciclo evolutivo pessoal. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autocrítica-heterocrítica; 

o binômio compreender–fazer-se compreender; o binômio Curso Intermissivo–maxiproéxis; o bi-

nômio recebimento-retribuição; o binômio amizade extrafísica–amizade intrafísica; o binômio 

trabalho em equipe–evolução. 

Interaciologia: a interação das reciclagens na aceleração do autocompléxis; a interação 

vários ângulos–nova perspectiva; a interação cosmovisão-megafoco; a interação autolucidez– 

–aceleração evolutiva; a interação necessidades mútuas–respeito mútuo; a interação holomemó-

ria-intermissão; a interação entre as autoproéxis na maxiproéxis grupal.  

Crescendologia: o crescendo crise-crescimento; o crescendo autoconsciencialidade-in- 

terconsciencialidade-cosmoconsciencialidade; o crescendo das autossuperações; o crescendo re-

trovida–vida atual; o crescendo educação formal–autorreeducação evolutiva permanente com  

o propósito da evolução intraconsciencial e interconsciencial.  

Trinomiologia: o trinômio interesses-metas-evolução; o trinômio planejamento-conse-

cução-resultados; o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade-parapsiquismo-comuni-

cabilidade; o trinômio autodissecção-autenfrentamento-autossuperação; o trinômio CI-proéxis- 

-compléxis, o trinômio holobiografia–holocarma–Ficha Evolutiva Pessoal. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o po-

linômio autocrítica-autocosmoética-autoincorruptibilidade-autodesassédio. 

Antagonismologia: o antagonismo vontade inquebrantável / vontade débil; o antagonis-

mo assertividade cosmoética / autocorrupção; o antagonismo buscador da evolução / acomodado 

à ignorância; o antagonismo neofilia / neofobia. 

Paradoxologia: o paradoxo de a evolução consciencial individual se desenvolver no 

âmbito da evolução consciencial grupal. 

Politicologia: a lucidocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a reci-

clocracia; a parapsicocracia; a conscienciocracia. 

Legislogia: a lei da autorreeducação evolutiva constante; a lei do maior esforço evolu-

tivo aplicada às autorreciclagens. 

Filiologia: a criteriofilia; a autocriticofilia; a discernimentofilia; a invexofilia; a autopes-

quisofilia; a autassistenciofilia; a recexofilia. 

Sindromologia: a remissão da síndrome da mesmice. 

Mitologia: o mito de a evolução ser fácil; o mito das autorreciclagens sem esforço. 

Holotecologia: a traforoteca; a experimentoteca; a teaticoteca; a verbacioteca; a pense-

noteca; a voluntarioteca; a despertoteca. 

Interdisciplinologia: a Recexologia; a Voluntariologia; a Autopesquisologia; a Proexo-

logia; a Invexologia; a Projeciologia; a Mentalsomatologia; a Reeducaciologia; a Parapercepcio-

logia; a Grafopensenologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin holorreciclável; o voluntário da Conscienciologia; o intermissi-

vista teático; o colaborador conscienciológico;  o volutário conscienciófilo; a conscin lúcida;  

a humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o escritor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intra-

físico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro 

evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencio-

terapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;  

o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existen-

cial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercep-

ciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a escritora; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora in-

trafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a cons-

ciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexó-

loga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante exis-

tencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a para-

percepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;  

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens determinator; o Homo sa-

piens energossomaticus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sa-

piens despertus; o Homo sapiens completista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin holorreciclável jejuna = a pessoa recém-chegada à IC, incons-

ciente quanto às práticas de recéxis, entretanto imersa no holopensene transformador da institui-

ção escolhida; conscin holorreciclável veterana = a pessoa com décadas de dedicação aos experi-

mentos interassistenciais cosmoéticos do voluntariado e autoconsciente quanto à priorização das 

recins, oportunizados pelo materpensene da IC onde atua. 

 

Culturologia: a cultura da inteligência evolutiva (IE); a cultura do exemplarismo cos-

moético. 

 

Caracterologia. Eis 15 exemplos de reciclagens passíveis de serem desencadeadas pelos 

intermissivistas lúcidos, nas vivências do voluntariado ativo, enumeradas em ordem alfabética:  

01. Anticonflito. Expressar habitualmente pensenes de pacificação para consciências 

em heteroconflito. 

02. Autorretrocognição. Ser capaz de conviver com as autorretrocognições doentias  

e sadias, entendendo não poder mudar o passado, mas melhorar o presente e o futuro.  

03. CPC. Aprimorar a teática do código pessoal de Cosmoética.  

04. Docência. Praticar a docência conscienciológica, na condição de retribuição dos 

recebimentos. 

05. EV. Desenvolver e qualificar as práticas diárias do estado vibracional. 

06. Gescon. Elaborar, redigir e publicar obras tarísticas, úteis à Humanidade.  

07. Iscagem. Funcionar, de modo seguro, na condição de isca lúcida. 

08. Lucidez. Recuperar os percentuais possíveis das unidades de lucidez (cons). 

09. Minipeça. Atuar na condição de minipeça do maximecanismo evolutivo. 
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10. Neofilia. Manter a neofilia mesmo em situações dificeis. 

11. Neoideia. Captar neoideias, de preferência, voltadas às autorrecins. 

12. Ofiex. Investir nas autotransmutações objetivando instalar a autofiex. 

13. Parapsiquismo. Desenvolver as diferentes modalidades de parapsiquismo. 

14. Projeção. Vivenciar projeções conscientes favorecedoras de automutações. 

15. Tenepes. Bancar e qualificar, no cotidiano, as práticas da tenepes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin holorreciclável, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ajuizamento  pessoal:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

03.  Atualização  evolutiva:  Autocoerenciologia;  Homeostático. 

04.  Autocobaia  seriexológica:  Autoparaconscienciometrologia;  Homeostático. 

05.  Autocorrupção:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autodeterminação  recexológica:  Autossuperaciologia;  Homeostático. 

07.  Autodialética  evolutiva:  Autorrecexologia;  Neutro. 

08.  Crise  de  crescimento:  Recexologia;  Neutro. 

09.  Despertometria:  Predespertologia;  Neutro. 

10.  Efeito  do  estado  vibracional:  Energossomatologia;  Homeostático. 

11.  Grecex:  Recexologia;  Neutro. 

12.  Holopensene  acotovelador:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

13.  Holopensene  automimético:  Holopensenologia;  Nosográfico.  

14.  Opção  pelo  autodesassédio:  Voliciologia;  Homeostático. 

15.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

CADA  INSTITUIÇÃO  CONSCIENCIOCÊNTRICA  OFERECE  

HOLOPENSENE  FAVORÁVEL,  DESENCADEADOR  DAS  

PRÁTICAS  AUTEVOLUTIVAS,  RECÉXIS  E  RECINS,  PODEN-
DO  SER  VIVENCIADAS  PELOS  VOLUNTÁRIOS  ATILADOS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a importância de voluntariar em IC, 

cujo holopensene tem afinidade? Quais benefícios da holorreciclagem tem observado para si? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holo-

ciclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 web-

sites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.456 a 1.458. 

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 186 e 187. 
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 1.715 e 1.716. 

4.  Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisores Erotides Louly; & Helena Araújo; 164  

p.; 40 caps.; 18 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 16 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; Associ-
ação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; página 11. 
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5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana 

Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.; 

272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos; 
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Igua-

çu, PR; 2013; página 684. 

 

M. R. 
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C O N S C I N    I M E D I A T I S T A  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin imediatista é a pessoa, homem ou mulher, sem paciência em 

acompanhar o processo de constituição de algo, menosprezando a importância da ponderação, 

acalmia e reflexão para o melhor desenlace do resultado, com a expectativa ou a certeza de sem-

pre dar certo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra deriva 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século 

XIII. O segundo prefixo in procede igualmente do idioma Latim, in, “privação; negação”. O vo-

cábulo mediato vem do idioma Latim, mediatus, de mediare, “dividir na metade; estar no meio 

de”. Apareceu no Século XVII. O termo imediato apareceu no Século XV. O sufixo ista deriva do 

idioma Grego, istes, designando “adepto; aderente; seguidor; partidário”. 

Sinonimologia: 1.  Conscin precipitada. 2.  Pessoa imediatista. 3.  Consciência intrafísi-

ca inconsequente. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin imediatista, conscin imediatista inconsci-

ente e conscin imediatista consciente são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin cautelosa. 2.  Conscin ponderada. 3.  Conscin reflexiva.  

4.  Conscin paciente. 5.  Conscin procrastinadora. 6.  Conscin proteladora. 7.  Conscin serena.  

8.  Conscin equilibrada. 

Estrangeirismologia: o ato de hacer la vista gorda; o accidente proneness. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da falta de autodiscer-

nimento quanto à importância do processo de concepção dos atos. 

Coloquiologia: o ato de querer tudo para ontem; o fato de estar com o pai na forca;  

o dito e feito. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do imediatismo; o holopensene pessoal do ansio-

sismo; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os lapsopensenes; a lapsopensenidade; a auto-

pensenização interrompida antes da expansão máxima à neoideia. 

 

Fatologia: o imediatismo; o hedonismo; a pressa; a sofreguidão na espera; a cupidez;  

a impaciência para acompanhar a velocidade natural dos acontecimentos; a ansiedade; a precipita-

ção; a impulsividade; a irritação; a irreflexão; o estresse pelo porvindouro; a intranquilidade emo-

cional; a falsa sensação de perda de tempo; a incapacidade emocional de esperar; a agitação físi-

ca; a agitação emocional; a inquietude; a afobação; a irredutibilidade; os acidentes de percurso 

causados pela impulsividade; a falta de foco no essencial; o foco prematuro no resultado; a ânsia 

pelos resultados rápidos; as conclusões precipitadas; as decisões apressadas; a subavaliação dos 

fatos; a crença; a suposição incerta; a hiperatividade; os maus hábitos; a correria; a pressa para 

concluir passando por cima do essencial; a indisciplina consciencial; a coceira psicológica; a falta 

de acabativa razoável; a compulsão; a agitação interior; a incoerência; as perdas imperceptíveis; 

os deslizes decisivos; o arrependimento pelo resultado não desejado; o dano; o estrago; a imagi-

nação; a fantasia; o caminho mais fácil; a minifalha; o minitrafar; a falha a partir da precipitação; 

a deficiência causada pela impulsividade; o mau resultado causado pela irreflexão; a imprudência 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6866 

no processo decisivo causada pelas impulsividades habituais; o hábito de passar por cima do rele-

vante; a conclusão inadequada devido à preguiça mental; a decisão prematura incoerente; o reco-

lhimento íntimo; as autorreflexões visando o equilíbrio íntimo; a pacificação íntima harmonizado-

ra; a acalmia; o ato de agir “devagar e sempre”. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autassédio;  

a falta de noção multidimensional; a ausência do paradesconfiômetro; a falta de confiança multi-

dimensional; a ausência da difusão das energias conscienciais (ECs) sadias; a ausência da desassi-

milação energética simpática (desassim); as brechas assediadoras extrafísicas; a falta do desenvol-

vimento parapsíquico; a ignorância parapsíquica; a ignorância quanto à autoparaperceptibilidade; 

as manobras sorrateiras dos assediadores extrafísicos; a sinalética energética e parapsíquica pes-

soal; o desenvolvimento parapsíquico em prol da serenidade pessoal interassistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo consciência-paracérebro-cérebro afinados; o sinergismo 

recurso mental–recurso parapsíquico; o sinergismo abertismo-amparabilidade; o sinergismo ato 

mentalsomático–reciclagens; o sinergismo reflexão-ponderação-decisão. 

Principiologia: o princípio do megafoco disciplinado; o princípio do abertismo às per-

cepções das sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais; o princípio da autonomia neuroni-

al aplicado com cautela; o princípio de pensenizar antes de agir; o princípio de a pressa ser ini-

miga da perfeição. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o aprofundamento da pesquisa do 

código dos valores evolutivos. 

Teoriologia: a teoria do devagar e sempre; a teoria do Homo sapiens serenissimus. 

Tecnologia: a técnica da autodecisão lógica; a técnica da autorreflexão; a técnica da 

associação de ideias; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da imobilidade física vígil 

(IFV); a técnica do detalhismo; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da exaustividade. 

Voluntariologia: o voluntáriado da assistência tarística; o voluntariado consciencioló-

gico enquanto condição de conscin-cobaia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da 

Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; os laboratórios conscienciológicos do desassédio men-

talsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o laboratório conscienciológico da Autopense-

nologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Consci-

enciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível da Mental-

somatologia; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Parapercepci-

ologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invi-

sível da Serenologia. 

Efeitologia: o efeito da decisão correta, afinada, pelo cérebro e paracérebro; o efeito 

do pensar e raciocinar; o efeito da autocapacitação de analisar os fatos; o efeito da saída da mo-

novisão para a cosmovisão; o efeito do hábito da reflexão levando ao equilíbrio do raciocínio; os 

efeitos terapêuticos das autorreflexões profundas. 

Neossinapsologia: as neossinapses causadas pela maturidade visiológica perante os 

acontecimentos; as neossinapses adquiridas através do raciocínio ponderado. 

Ciclologia: o crescendo decisão–passada do pente fino–resultado final. 

Enumerologia: a imprudência; a negligência; a despreocupação; a irresponsabilidade;  

a imaturidade; o achismo; o acriticismo. 

Binomiologia: o binômio serenidade–paz íntima; o binômio raciocínio–juízo crítico;  

o binômio autolucidez–associação de ideias; o binômio autocrítica-heterocrítica. 
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Interaciologia: a interação pressa-arrependimento; a interação comodismo-incômodo; 

a interação associação de ideias–juízo crítico. 

Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio objetividade-clareza-realismo; o trinômio (ortopensênico) 

parar-refletir-atuar; o trinômio egocídio-autocriticidade-heterocriticidade; o trinômio impaciên-

cia-pressa-erro; o trinômio maturidade-racionalidade-autorreflexão; o trinômio irreflexão–to-

mada de decisão–frustração. 

Polinomiologia: o polinômio autocrítica-autocosmoética-autoincorruptibilidade-auto-

desassédio-autosserenidade. 

Antagonismologia: o antagonismo cautela / precipitação; o antagonismo acerto / erro; 

o antagonismo ansiedade / serenidade; o antagonismo imediatismo / ponderação; o antagonismo 

acriticidade / autojuízo crítico; o antagonismo irreflexão / raciocínio lúcido. 

Politicologia: a lucidocracia; a conscienciocracia; a discernimentocracia; a recexocracia; 

a evoluciocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço quanto ao poder de decisão. 

Filiologia: a raciocinofilia; a intelectofilia; a pacienciofilia; a cognofilia; a pesquisofilia;  

a equilibriofilia; a recexofilia; a autocriticofilia. 

Fobiologia: a autocriticofobia; a serenofobia; a raciociniofobia; a autorreflexofobia;  

a autodisciplinofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosimo; a síndrome da dispersão; a síndrome da me-

diocrização; a síndrome da pressa. 

Maniologia: a egomania; a apriorismomania; a mania de atropelar as coisas; a mania de 

persistir no erro; a mania de ir pelo camiho mais fácil; a mania da superficialidade; a mania de 

agir pela impulsividade. 

Mitologia: o mito de quem espera nunca alcançar; o mito de sempre a solução mais rá-

pida ser a melhor. 

Holotecologia: a consciencioteca; a criticoteca; a culturoteca; a metodoteca; a cogno-

teca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Autenganologia; a Auto-

criticologia; a Cerebrologia; a Holomaturologia; a Hortopensenologia; a Refutaciologia; a Equili-

briologia; a Autodiscernimentologia; a Lucidologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin imediatista; a isca humana inconsciente; a consréu ressomada; 

a conscin hedonista; a conscin vulgar; a conscin preguiçosa; a conscin ansiosa; a massa humana 

impensante; a conscin intermissivista; a conscin impaciente; a conscin apressada; a conscin im-

pulsiva; a conscin expectadora; a conscin antiprospectivista. 

 

Masculinologia: o ansioso; o intermissivista; o autodecisor; o cognopolita, o compassa-

geiro evolutivo; o sabe tudo; o apressadinho. 

 

Femininologia: a ansiosa; a intermissivista; a autodecisora; a cognopolita; a compassa-

geira evolutiva; a sabe tudo; a apressadinha. 

 

Hominologia: o Homo obtusus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens displicens; 

o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens 

intermissivista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin imediatista inconsciente = a ignorante quanto à predominância 

psicossomática e a fixação egocêntrica na decisão precipitada; conscin imediatista consciente  
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= a lúcida quanto à importância do equilíbrio mentalsomático com o objetivo de sair da monovi-

são para cosmovisão. 

 

Culturologia: a cultura patológica da irreflexão; a cultura do corre-corre; a cultura de 

não olhar os detalhes. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin imediatista, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Ansiedade  omissiva:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

05.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

06.  Ignorantismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Ilusão  da  regularidade:  Autocogniciologia;  Neutro. 

08.  Impaciência  disfuncional:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Irreflexão  pré-verbal:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Miniacerto:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11.  Minifalha:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Mito  da  fórmula  pronta:  Experimentologia;  Nosográfico. 

13.  Orgulho  teimoso:  Perdologia;  Nosográfico. 

14.  Paradoxo  do  autengano:  Autolucidologia;  Neutro. 

15.  Prurido  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  CONSCIN  IMEDIATISTA  PODE  SER  

SUPERADA  MANTENDO  O  MEGAFOCO  DISCIPLINADO  

PARA  O  DESENVOLVIMENTO  DA  AUTORREFLEXÃO  

PROFUNDA  QUANTO  À  AUTO  E  HETERASSISTÊNCIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou os contextos onde se manifesta 

com imediatismo? Domina ou ainda é dominado por essa condição? 

 
Bibliografia  Específica: 

 
1.  Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holoci-

clo;1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; 
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C O N S C I N    I N D Í G E N A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin indígena é a personalidade humana, ressomada em comunidade 

autóctone de país, região ou localidade estabelecida oriunda de época anterior a algum processo 

colonizador, conservadora da identidade étnica, costumes e padrões culturais do povo ao qual per-

tence. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo indígena deriva do 

mesmo idioma Latim, indígena, “natural do lugar em que vive”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Índia; índio. 2.  Conscin autóctone. 3.  Conscin nativa. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo índio: índia; 

indiada; indiana; indianidade; indianista; indiano; indiarada; indígena; indigenato; indigenis-

mo; indigenista; indióloga; indiólogo. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin indígena, conscin indígena isolada  

e conscin indígena contatada são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 1.  Alienígena. 2.  Adventício. 3.  Estrangeiro. 4.  Forasteiro. 

Estrangeirismologia: os Native Americans; as naciones y pueblos indígenas; a aborigi-

nal culture; as autochthonous folktales. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente da percuciên-

cia quanto aos recursos naturais da flora, da fauna e do mineral. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal indígena; o holopensene pessoal da intrafisicalida-

de; a holopensenidade indígena mantenedora da tradição; a holopensenidade predominante no 

Mundo Ocidental atribuindo inferioridade consciencial às culturas étnicas primitivas; os subpen-

senes; a subpensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ignoropensenes; a ig-

noropensenidade; os minipensenes; a minipensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade;  

a influência do holopensene ambiental na construção do padrão autopensênico; os pensenes cole-

tivos vinculados à consciencialidade; a influência da holopensenidade autóctone na construção do 

padrão autopensênico; a eliminação da pensenidade preconceituosa da inferioridade consciencial. 

 

Fatologia: a conscin com o senso de pertencimento à etnia de origem; a conscin reco-

nhecida pelos membros da tribo por pertencer à mesma etnia; as populações indígenas vista por 

parcela da Socin de maneira idealizada ou preconceituosa; a data de 19 de abril, comemorativa ao 

Dia do Índio no Brasil, pela primeira vez, em 1944; a pauta das questões indígenas; as possibili-

dades da convivialidade sadia entre índios e não-índios; os grupos étnicos enquanto unidades so-

ciais diferenciadas estruturalmente; os grupos étnicos emergentes requerendo reconhecimento;  

o grupo social capaz de estabelecer descontinuidade onde antes existia a homogeneidade; a rede 

de interrelações perpassantes entre os povos; a etnogênese enquanto processo social; os troncos 

linguísticos sistematizadores das etnias; a Cosmologia e a cosmogonia orientando o modo de vi-

da; o lugar diferenciado na Socin com jurisprudência para posse de terra, educação e saúde; a lín-

gua enquanto meio de organização da experiência, do conhecimento histórico e cultural de cada 

povo; a diferença entre sociedades indígenas e não-indígenas abrangendo a organização social, 

política e linguística; as culturas indígenas consideradas sistemas complexos; os sistemas étnicos 

massacrados por missionários; o massacre oficial de indígenas no território brasileiro registrado 

no relatório Figueiredo (1967); a Escola Ocidental, com sistema fechado, não abrigando a Escola 
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Diferenciada; a escola indígena fora do sistema brasileiro de ensino, anexa de escola rural ou sala 

de extensão de escolas urbanas; a fonte de conhecimento vinda da experiência e da oralidade con-

frontada com a produção do conhecimento acadêmico; a ciência étnica fundamentando-se na ex-

perimentação prática milenar; a pirataria valorizando e subtraindo o conhecimento nativo; a grafia 

original das autodenominações indígenas não recebendo gênero e plural; a rejeição social ociden-

tal gerando preconceito étnico; os conflitos advindos da exploração de petróleo, minas e turismo 

ameaçando os territórios indígenas nas Américas; a conquista da cidadania brasileira pelas cons-

cins indígenas, em 1988; as pessoas não-índias, residentes em terras indígenas, se autoconsideran-

do índias; o choque cultural gerando tensão e dessomas prematuras; o envelhecimento precoce 

devido à falta de atendimento ao cidadão autóctone; o apego às tradições produzindo o efeito de 

trava; o vínculo com a terra bloqueando o universalismo; a manutenção de jeitos próprios de ser  

e de viver concomitantes à adoção das novas tecnologias; o sistema de trocas; a família extensa 

como unidade organizacional; os adornos corporais enquanto símbolos da posição social; a pre-

servação da natureza simultânea à utilização dela; o uso de ervas indutoras de estados alterados da 

consciência (EAC); a produção de conhecimento a partir da vivência; a conscin indígena conside-

rando-se integrada apenas ao grupo étnico de origem ignorando a possibilidade de conviver junto 

a outros grupos, além do próprio tronco de origem; o modo de vida urbana na mata adotado por 

indígenas após contato com a civilização; a condição da conscin indígena vivendo fora dos domí-

nios da comunidade à qual pertence; os indígenas da América Latina vivendo em condição de ex-

trema pobreza; o acriticismo de determinadas vertentes de raciocínio associado ao juízo de valor 

depreciativo para com a população indígena; as vítimas de racismo ambiental e das frentes civili-

zatórias realizadas no Brasil; o reconhecimento internacional na conservação da biodiversidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parassensibilida-

de para se viver na mata; o entendimento do fluxo dos acontecimentos interrelacionando natureza 

e multidimensionalidade; a visão multidimensional fundamentando a resistência ao modo de vida 

capitalista; o trabalho multidimensional com as energias imanentes realizado pelo xamã; os ritos 

indígenas aplicados em trabalhos com as bioenergias; o reconhecimento da atemporalidade da 

consciência; a fitoectoplasmia nas curas; a familiaridade com o fenômeno da projetabilidade em 

determinadas etnias; as consciexes amparadoras com o paravisual de índio; a hipótese da existên-

cia de conscin intermissivista ressomada na condição de indígena. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo rito–mudança social; o sinergismo adornos corporais– 

–posição social; o sinergismo natureza–modo de vida. 

Principiologia: a ausência do princípio da descrença (PD); o princípio da adaptabilida-

de da consciência; o princípio da especificidade; o princípio da identidade; o princípio da inse-

parabilidade grupocármica; o princípio da paridade de tratamento; o princípio da empatia evo-

lutiva. 

Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código do DNA; o códi-

go da megafraternidade balizando as diferentes conscins do planeta Terra. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da evolutividade continu-

ada; a teoria do Estado Mundial. 

Tecnologia: a técnica do balanço existencial; a técnica da autorreflexão; a técnica de 

viver assistencialmente. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciologia. 

Efeitologia: o efeito da repressão social fortalecendo a união das comunidades. 

Neossinapsologia: as neossinapses no intento de desconstrução das retrossinapses inefi-

cazes à interassistencialidade. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo pessoal. 
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Enumerologia: o indígena não contatado; o indígena aculturado; o indígena bugre; o in-

dígena sem-terra; o indígena contemporâneo; o indígena patrício; o indígena urbano. 

Binomiologia: o binômio preservação da natureza–usufruto da natureza; o binômio ad-

miração-discordância. 

Interaciologia: a interação natureza-Socin; a interação espaço-tempo; a interação tra-

dição-contemporaneidade; a interação repressão-resistência; a interação diversidade-diferença; 

a interação energia imanente–natureza. 

Crescendologia: o crescendo indivíduo aculturado–grupo endoculturado; o crescendo 

cultura-paraculturação. 

Trinomiologia: o trinômio povo-etnia-cultura; o trinômio cultura-crendices-tradições; 

o trinômio Natureza-Mesologia-mito; o trinômio cultura familiar–cultura grupocármica–cultura 

policármica. 

Polinomiologia: o polinômio etnia-cultura-tradição-antepassados; o polinômio grupo 

étnico–cultura–língua–costumes; o polinômio terra-território-territorialidade-intrafisicalidade; 

o polinômio Cosmos-Cosmologia-cosmogonia-Baratrosfera. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin indígena expatriada na própria pátria. 

Politicologia: a democracia; a política da autogovernabilidade; a política fomentadora da 

rede de interrelações grupais étnicas. 

Legislogia: as leis dos direitos indígenas decorrentes da Constituição Brasileira (1988); 

a lei 6.001 (1973) dispondo sobre o Estatuto do Índio; a lei Arouca 9.836 (1999) dispondo a res-

peito da saúde indígena; os artigos 78 e 79 da lei 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-

nal (LDB-1996) na condição de referencial curricular para as escolas indígenas (1998), decor-

rente da lei 9.394; o cumprimento das leis segundo o Parecer 14 / 1993 do Conselho Nacional de 

Educação; o Decreto-lei 1.775 / 1996 tratando da demarcação de terras; as leis sustentadas na 

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas (2006); as leis segundo  

a Resolução 05 (2012) do Conselho Nacional de Educação. 

Filiologia: a naturofilia; a cosmofilia. 

Fobiologia: o medo da desterritorialização; a conviviofobia; o temor a elementos da Na-

tureza. 

Mitologia: os mitos a respeito da origem do ser humano no imaginário de povos indíge-

nas; os mitos dos índios sobre a criação do universo. 

Holotecologia: a artesanatoteca; a antropoteca; a arqueoteca; a assistencioteca; a brin-

quedoteca; a conflitoteca; a fitoteca; a folcloteca; a geoteca; a mitoteca; a socioteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Antropologia; a Sociologia; a Intrafisicologia;  

a Ressomatologia; a Grupocarmologia; a Historiologia, a Arqueologia; a Linguística; a Matema-

ticologia; a Astronomia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin indígena; a consciênçula; a conscin-fonte; o tipo humano; a cons-

cin lúcida; o ser interassistencial; a consciência política; a personalidade líder; as conscins gover-

nantes. 

 

Masculinologia: o bugre; o aborígene; o nativo; o xamã; o cacique; o patrício; o serta-

nista; o antropólogo; o intermissivista; o reeducador; o homem de decisão; o empreendedor;  

o profissional da educação; o profissional da saúde; o xavante Mário Juruna (1942–2002), primei-

ro deputado federal brasileiro oriundo de etnia indígena (1983); o cacique Almir Narayamoga Su-

rui (1974–), eleito o 53º homem mais criativo do planeta no mundo dos negócios (2011); o líder 

indígena, ambientalista e escritor Ailton Krenak (1953–). 

 

Femininologia: a bugra; a aborígene; a nativa; a xamã; a cacique; a patrícia; a sertanista; 

a antropóloga; a intermissivista; a reeducadora; a mulher de decisão; a empreendedora; a profis-

sional da educação; a profissional da saúde; a índia Pocahontas (1595–1617), conhecida na elite 
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Euro-americana da época, antepassada da atriz e ex-primeira-dama norte-americana Nancy Rea-

gan (1921–). 

 

Hominologia: o Homo sapiens simplex; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens 

intellegens; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens ludens; o Homo sapiens paradoxus; 

o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin indígena isolada = aquela ainda sem contato com a civilização; 

conscin indígena contatada = aquela acessada por indigenistas no intento de integrar populações 

indígenas à civilização ou protegê-las. 

 

Culturologia: a cultura étnica; a tradição cultural; a endocultura; a cultura oral; a cul-

tura da sociedade envolvente; as tensões da interculturalidade; a fronteira cultural fortalecendo  

a identidade individual. 

 

Taxologia. Segundo a Estatisticologia, eis, na ordem alfabética, duas informações refe-

rentes às conscins indígenas, de abrangência nacional e planetária, seguidas dos respectivos nú-

meros aproximados e / ou percentuais estimados (Ano-base: 2013): 

1.  População brasileira: no Brasil existem aproximadamente 817.000 índios encontra-

dos em 12,5% da extensão territorial da nação, representando 0,4 % do povo brasileiro; quanto ao 

legado genético, estima-se a presença de DNA indígena em mais de 60% dos brasileiros. 

2.  População mundial: cerca de 350 milhões de pessoas são indígenas, radicadas em 

áreas com 60% dos recursos naturais do Planeta. 

 

Paradireitologia. As conscins indígenas, desconsideradas da condição de seres huma-

nos, foram vítimas de genocídio na época das descobertas pelos primeiros colonizadores, princi-

palmente os europeus, e sofreram discriminação por séculos, sem o amparo jurídico e social con-

cedidos aos cidadãos dos países aos quais pertenciam. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com o tema conscin indígena, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acomodação  mimética:  Automimeticologia;  Nosográfico. 

02.  Adaptaciofilia:  Adaptaciologia;  Homeostático. 

03.  Binômio  empatia-assertividade:  Conviviologia;  Homeostático. 

04.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

05.  Condicionamento  cultural:  Sociologia;  Neutro. 

06.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin-fonte:  Autexperimentologia;  Neutro. 

08.  Curupira:  Politicologia;  Nosográfico. 

09.  Direito  Minoritário:  Sociologia;  Neutro. 

10.  Idiossincrasia  cultural:  Multiculturologia;  Neutro. 

11.  Senso  universalista:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

12.  Terra-de-todos:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Tipo  humano:  Presenciologia;  Neutro. 

14.  Transição  evolutiva:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Zona  de  conforto:  Autorrecexologia;  Neutro. 
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A  CONSCIN  INDÍGENA  VIVE  A  TENSÃO  ENTRE  ESTADO- 
-NAÇÃO  E  AUTOGOVERNABILIDADE,  CIDADANIA  E  JURIS-

PRUDÊNCIA  ESPECÍFICA.  CABE  AO  INTERMISSIVISTA  

ENTENDER  A  DIFERENÇA  NA  IGUALDADE  CONSCIENCIAL. 
 

Questionologia. Qual nível de conhecimento tem você, leitor ou leitora, sobre o povo ín-

dio? Como avalia o contexto evolutivo da conscin indígena? 

 
Webgrafia  Específica: 

 

1.  Alisson, Elton; Povos Tradicionais tem Papel Crucial na Conservação da Biodiversidade; 22.07.13; 

Seção: Especiais; 1 foto; disponível em: <http://agencia.fapesp.br/17584>; acesso em: 14.08.13; 20h20. 
2.  FUNAI; Povos Indígenas; 1 foto; disponível em: <http://www.funai.gov.br/>; acesso em: 28.02.13; 19h40. 

3.  IBGE; Censos Demográficos: Calendário 2010; 1 cronologia; 1 enu.; disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/calendario.shtm>; 04.12.12; acesso em: 23.06.13; 21h40. 
4.  Instituto Humanitas Unisinos; O Vínculo dos Terena de Buriti com a Terra que reivindicam é Histórico 

e Cultural; Entrevista: Levi Marques-Pereira; 06.06.13; 2 enus.; 2 fotos; disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/ 

entrevistas>; acesso em: 25.06.13. 
5.  Instituto Socioambiental; Programas e Projetos: Povos Indígenas no Brasil; 1 foto; disponível em: 

<http://socioambiental.org.br>; acesso em: 20.06.13; 20h30. 

6.  Motta, Adilson; A População Indígena Mundial; 2007; 1 enu.; disponível em: 
<http://www.webartigos.com/artigos/a-populacao-indigena-mundial/76107/ >; acesso em: 23.06.13; 21h. 

7.  Rede Democrática; Redação; Um Documento Histórico que relata a Violência contra os Índios; (Relatório 

Figueiredo); 20.04.13; 16h23; 3 fotos; disponível em: <http://www.rededemocratica.org/index.php?option= 
com_k2&view=item&id=4306:um-documento-historico-que-relata-a-violencia-contra-os-indios>; acesso em: 14.08.13. 

 

M. V. 
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C O N S C I N    I N V E R S Í V E L  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin inversível é a consciência intrafísica, moça ou rapaz, preparada 

ou com a predisposição necessária para viver segundo os princípios avançados da técnica evolu-

tiva da inversão existencial. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conheci-

mento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, 

e este do verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra proce-

de também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmen-

te no Século XIII. O termo inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em 

retórica; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; 

deitar abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. 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.  Candidata à invéxis; candidato à invéxis. 2.  Pessoa preparada para  

a invéxis. 3.  Pré-inversor; pré-inversora. 4.  Jovem com potencial de invexibilidade. 

Neologia. As 4 expressões compostas conscin inversível, conscin inversível precoce, 

conscin inversível tempestiva e conscin inversível tardia são neologismos técnicos da Invexolo-

gia. 

Antonimologia: 1.  Conscin invexofóbica. 2.  Pessoa despreparada para a invéxis. 

3.  Conscin antinvéxis. 4.  Inversora existencial; inversor existencial. 5.  Conscin antinversível. 

Estrangeirismologia: o background intermissivo; o deadline de 26 anos para aplicação 

da técnica da invéxis, coincidindo com a maturidade biológica média; o Invexarium; o Campus 

de Invexologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto aos posicionamentos invexológicos pessoais. 

Coloquiologia: a moçada; a rapaziada; a piazada; a gurizada; a galera; a turma. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; os genopensenes; a genopenseni-

dade; os infantopensenes; a infantopensenidade; os infrapensenes; a infrapensenidade; os subpen-

senes; a subpensenidade; os minipensenes; a minipensenidade; o autodesvencilhamento das pres-

sões holopensênicas mesológicas nocivas; os proexopensenes; a proexopensenidade; os profila-

xiopensenes; a profilaxiopensenidade; os liberopensenes; a liberopensenidade; os autocriticopen-

senes; a autocriticopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os invexopensenes; 

a invexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evolucio-

pensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; a autaferição invexológica do ho-

lopensene pessoal. 

 

Fatologia: a predisposição à aplicação da técnica da invéxis; as ambições pessoais para 

além dos interesses meramente intrafísicos; o senso de saturação quanto aos valores da Sociedade 

Intrafísica (Socin); a busca por vivências e informações transcendentes às limitações da vida hu-

mana; as mazelas de minitrafares de retrovidas refletidas em comportamentos imaturos do porão 

consciencial, em especial durante a puberdade; a evitação da normose; a inexperiência enquanto 

principal trafar a ser superado; a importância do desenvolvimento da autestima pelo jovem; a ne-
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cessidade de autonomia consciencial desde a juventude; a predisposição a criticar padrões sociais 

levando à autocrítica; a inversão etiológica catalisando a opção pela inversão existencial; a recin 

pré-invéxis; a autorresponsabilidade evolutiva antecipada; o senso de ter algo a realizar e não po-

der perder tempo; o curso Extensão em Projeciologia e Conscienciologia 1 (ECP1) da grade do 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o prazer pelo autodidatismo; 

o interesse pelo planejamento convergente da vida; a busca da otimização consciencial; o anseio 

por liberdade para consecução do projeto de vida pessoal; as reações de maturidade da conscin 

desde a juventude perante as demandas existenciais; a escolha da melhor estratégia para materiali-

zação das gestações conscienciais; a autoconfiança quanto às potencialidades pessoais; o esforço 

necessário para transformação do verdadeiro potencial em realização; as evitações da invéxis en-

quanto polaridade normativa da técnica e o maxiplanejamento enquanto polaridade operacional. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os Cursos Inter-

missivos (CIs) predisponentes à aplicação da invéxis; o despertamento parapsíquico precoce; as 

vivências parapsíquicas propiciando expansão de lucidez facilitadora do posicionamento pela in-

véxis; as projeções lúcidas significativas favorecendo a expansão do paradigma pessoal em dire-

ção ao paradigma consciencial; o amparo extrafísico enquanto coadjuvante da invéxis. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a necessidade de entendimento do sinergismo invéxis-compléxis-maxi-

moréxis; a tomada de decisão pelo sinergismo invéxis-desperticidade-megagescon; o sinergismo 

Curso Intermissivo–recuperação acelerada de cons–predisposição à invéxis. 

Principiologia: o princípio da assistencialidade enquanto valor evolutivo; o princípio 

da inteligência evolutiva (IE) fundamentando o maxiplanejamento invexológico; o princípio “is-

so não é para mim”; o princípio “melhor prevenir a remediar”; a aproximação pessoal aos prin-

cípios inversivos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) facultando o alinhamento entre va-

lores e atitudes diárias coerentes com a inversão existencial. 

Teoriologia: a teoria das inversões conscienciais; a teoria dos Cursos Intermissivos;  

a teoria das ideias inatas; a teoria do porão consciencial; a teoria do macrossoma. 

Tecnologia: a opção de vida pela técnica evolutiva da inversão existencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico facilitando o posicionamento quanto 

a aplicação da invéxis; os voluntários participantes dos Grinvexes; o voluntariado na Associação 

Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laborató-

rio conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Auto-

pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia. 

Efeitologia: o reconhecimento dos efeitos na vida humana derivados da aplicação da 

inversão existêncial; os efeitos assistenciais derivados da precocidade do exemplarismo pessoal. 

Neossinapsologia: as neossinapses inéditas na holobiografia pessoal derivadas da op-

ção pela inversão existencial; a decisão de aplicação da invéxis fortalecendo neossinapses evolu-

tivas para futuros autorrevezamentos multiexistenciais. 

Ciclologia: a saturação quanto ao ciclo comum da vida humana nascer–crescer–estu-

dar–trabalhar–procriar–aposentar-se–morrer. 

Enumerologia: a inversão de princípios; a inversão de valores; a inversão de posiciona-

mentos; a inversão de atitudes; a inversão de hábitos; a inversão de rotinas; a inversão da existên-

cia.  

Binomiologia: o binômio absorver conhecimentos–incorporar técnicas; o binômio ges-

con–antimaternidade cosmoética; o binômio decisão-motivação; o binômio paciência-persistên-

cia; o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio inversibilidade-invexibilidade. 
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Interaciologia: a importância essencial da interação invexológica; a interação com ou-

tros inversores facilitando o posicionamento quanto à aplicação da invéxis; a interação conscin 

inversível–invexólogo; a interação autonomia-heteronomia. 

Crescendologia: o crescendo conscin inversível–conscin inversora; o crescendo invéxis-

-tenepes-desperticidade; o crescendo (maxiplanejamento invexológico) intuitivo–iniciante–técni-

co-preparatório–profissional-executivo.  

Trinomiologia: o trinômio precocidade-priorização-profilaxia; o trinômio etário pré-

adolescência–adolescência–pós-adolescência; a esquiva quanto à sedução do trinômio poder-po-

sição-prestígio; o perfil pessoal alinhado desde cedo ao trinômio intelectualidade-parapsiquismo-

-comunicabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio (do autodiscernimento) opções-escolhas-motivações-prio-

ridades-decisões. 

Antagonismologia: o antagonismo pular etapas / queimar etapas; o antagonismo ante-

cipação / precipitação; o antagonismo precocidade / prematuridade; o antagonismo autolucidez 

precoce / infantilismo permanente; o antagonismo liberdade / libertinagem. 

Paradoxologia: o paradoxo da maturidade imberbe; o paradoxo de a alta capacidade 

não significar êxito; o paradoxo de a genialidade não necessariamente implicar maturidade 

consciencial; o paradoxo de certas restrições poderem proporcionar maior liberdade. 

Politicologia: a meritocracia evolutiva. 

Legislogia: a aplicação evolutiva da lei do maior esforço desde a juventude. 

Filiologia: a neofilia inversiva; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a maturofilia; a reciclo-

filia; a parapsicofilia; a gesconofilia; a proexofilia; a paratecnofilia. 

Fobiologia: a superação da invexofobia; a eliminação da decidofobia. 

Sindromologia: a superação da síndrome do estrangeiro (SEST); a evitação da síndro-

me do “já ganhou” proexológico; a profilaxia quanto à síndrome da abstinência da Baratrosfera 

(SAB). 

Maniologia: a profilaxia das toxicomanias; a evitação das riscomanias. 

Mitologia: a evitação do mito do inversor perfeito; o descarte do mito do dom obtido 

sem esforço; o mito de o jovem voluntário da Conscienciologia ser necessariamente inversor;  

o mito de o inversor ser sempre jovem; o impacto das mitoclastias juvenis pelo contato com a in-

véxis. 

Holotecologia: a invexoteca; a projecioteca; a parapsicoteca; a consciencioteca; a auto-

pesquisoteca; a maturoteca; a assistencioteca; a biografoteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Conscienciometrologia; a Intermissiologia; a Pro-

exologia; a Hebelogia; a Intrafisicologia; a Megafocologia; a Perfilologia; a Psicologia; a Serie-

xologia; a Paraprofilaxiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin inversível; a conscin jovem lúcida e polivalente; a conscin auto-

crítica imberbe; a conscin tridotada consciencial na mocidade; o ser superdotado intermissivista 

juvenil; a conscin ainda em cima do muro quanto ao posicionamento invexológico. 

 

Masculinologia: o pré-inversor; o jovem de ação; o adolescente intelectual; o exempla-

rista precoce; o moço parapsíquico; o voluntário jovem; o agente retrocognitor inato; o intermissi-

vista recém-chegado à intrafisicalidade. 

 

Femininologia: a pré-inversora; a jovem de ação; a adolescente intelectual; a exempla-

rista precoce; a moça parapsíquica; a voluntária jovem; a agente retrocognitora inata; a intermissi-

vista recém-chegada à intrafisicalidade. 
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Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens praecox; o Homo sapiens priorologicus; o Homo sapiens praeparatus; o Homo sapiens jo-

vialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens megafocus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin inversível precoce = a conscin pré-adolescente interessada em 

acelerar a autevolução, adotando postura profilática quanto aos impedidores da invéxis; conscin 

inversível tempestiva = a conscin adolescente interessada em acelerar a autevolução, adotando 

postura profilática quanto aos impedidores da invéxis; conscin inversível tardia = a conscin pós-

adolescente interessada em acelerar a autevolução, adotando postura profilática quanto aos impe-

didores da invéxis. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a cultura das antecipações evolutivas; a análise 

crítica da cultura juvenil. 

 

Evitações. Pela Invexologia, existem pelo menos 10 evitações impedidoras da aplicação 

da técnica da inversão existencial, listadas em ordem alfabética: 

01.  Aborto. Cometer aborto, situação geradora de interprisão grupocármica e evidencia-

dora de desorganização antiprofilática quanto à própria sexualidade. 

02.  Acidentes. Sofrer acidentes graves de percurso, produzindo sequelas ou limitações 

físicas. 

03.  Assédio. Vivenciar assédio cronicificado, ao modo de semipossessões malignas 

constantes.  

04.  Autoculpa. Manter sentimento martirizante relativo a ato anticosmoético cometido. 

05.  Casamento. Casar-se no âmbito religioso ou civil, submetendo-se às pressões meso-

lógicas externas em detrimento da formação da dupla evolutiva (DE). 

06.  Coleiras. Viver continuamente em função de coleiras sociais do ego, tais como clu-

bes, associações místico-religiosas, militarismo ou demais instituições castradoras da liberdade 

multidimensional. 

07.  Contágio. Agir de modo imprudente e antiprofilático, possibilitando a contaminação 

por doenças fatais, a exemplo das sexualmente transmissíveis, em particular a Aids. 

08.  Dependência. Possuir grau de dependência estagnador e incapacitante, podendo es-

se aplicar-se a substâncias psicoativas ou mesmo a objetos, relacionamentos e ambientes. 

09.  Filhos. Priorizar a gestação humana em detrimento das gestações conscienciais. 

10.  Homossexualismo. Manter a homossexualidade enquanto conduta-padrão, antifisio-

lógica, em muitos casos derivada da herança paragenética pessoal e consequente inadaptação ao 

novo soma. 

 

Limitadores. Segundo a Intrafisicologia, eis, listados na ordem alfabética, pelo menos  

4 atitudes passíveis de limitar e dificultar, porém não impedir, a opção pela invéxis: 

1.  Dispersão. A enormidade de estímulos sensoriais, tecnologias, informações e indiví-

duos interessantes, nesta Era da Fartura Humana, pode dificultar a definição das prioridades evo-

lutivas pelo jovem, deixando-se seduzir pelo canto das sereias hodierno. 

2.  Heteraceitação. A necessidade do jovem de aceitação em grupos, em parte pela tran-

sição afetiva da heteronomia quanto aos pais para maior autonomia pessoal na adolescência, po-

dendo resultar no desejo de seguir acriticamente as tendências do momento e manter posturas 

imaturas para ser admitido pelos colegas. 

3.  Procrastinação. A mania de deixar tudo para última hora constitui postura limitadora 

da aplicação da invéxis, devido à técnica propor a antecipação de conquistas evolutivas, sendo ne-

cessária a recin cirúrgica desse traço para evitar a estagnação pessoal e consequente perda do 

bonde da condição inversiva. 
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4.  Sociabilidade. A Sociedade Intrafísica, ainda materialista e individualista, possui va-

lores e normas de conduta tendo enquanto referencial o trinômio dinheiro-sucesso-poder, acarre-

tando lavagens subcerebrais e falsas noções quanto ao modelo ideal de ser humano feliz e bem-

sucedido. 

 

Lembrete. Mediante a Invexometrologia, cabe lembrar: a inversibilidade ainda não é in-

vexibilidade, muito menos invencibilidade. Ao jovem intermissivista é essencial a assunção das 

responsabilidades evolutivas de modo antecipado, visando desvencilhar-se do trinômio inexperi-

ência intrafísica–subcérebro abdominal–porão consciencial e recuperar, através do esforço pes-

soal, as unidades de lucidez essenciais à consecução do próprio mandato intrafísico (cons mag-

nos), atingindo o compléxis e a desperticidade, com vistas à maximoréxis. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin inversível, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Apetência  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Autoconflito  invexológico:  Autoconsciencioterapia;  Nosográfico. 

03.  Cultura  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

04.  Invexogeração:  Invexologia;  Homeostático. 

05.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

06.  Megafocalização  precoce:  Invexologia;  Homeostático. 

07.  Pecadilho  da  juventude:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

08.  Porão  consciencial:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

09.  Posicionamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

10.  Precocidade  desperdiçada:  Perdologia;  Nosográfico. 

11.  Precocidade  intermissivista:  Intrafisicologia;  Homeostático.  

12.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

13.  Recin  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

14.  Retomada  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

15.  Tríade  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 

  

CABE  À  CONSCIN  INVERSÍVEL  O  COTEJO  ENTRE  VALO-
RES  PESSOAIS  E  ATITUDES  COTIDIANAS,  POSICIONAN-
DO-SE  QUANTO  À  MATERIALIZAÇÃO  DO  PRÓPRIO  PO-

TENCIAL  PROEXOLÓGICO  PELA  APLICAÇÃO  DA  INVÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, encontra-se na condição de conscin inversível? 

Qual o grau de autoinversibilidade e quais reciclagens necessita efetivar para transformá-lo em in-

vexibilidade pessoal?   

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Clemente, Augusta; Recin Pré-Invéxis; Artigo; XI Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz 

do Iguaçu, PR; 14-17.07.14; Conscientia; Revista; Trimestral; Edição Especial; Vol. 18; N. 1; Seção: Artigo Original; 14 
citações; 1 E-mail; 13 enus.; 1 microbiografia; 8 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscien-

ciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2014; páginas 59 a 68. 

2.  Ginani, Giuliano Emerenciano; Posicionamento frente à Mesologia: Autocoerência do Inversor Existen-

cial; Artigo; II Congresso Internacional de Inversão Existencial (CINVÉXIS); Foz do Iguaçu, PR; Gestações Conscien-

ciais; Revista; Edição Especial; Vol. 4; N. 1; 1 E-mail; 1 enu.; 14 refs.; Instituto Internacional de Projeciologia e Cons-

cienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; Julho, 2003; páginas 98 a 109. 
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glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 
páginas 11 a 253. 

4.  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; páginas 689 a 715. 
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C O N S C I N    I N V E R S O R A  
( I N V E X O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin inversora é a consciência intrafísica, homem ou mulher, aplican-

te da técnica evolutiva da inversão existencial, exercendo com autocrítica e lucidez as prescrições 

normativas e operacionais sistematizadas pela Invexologia para atuação precoce em prol da mate-

rialização integral do Curso Intermissivo (CI) pessoal.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra procede tam-

bém do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próxi-

mo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este 

do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no 

Século XIII. O termo inversão vem do idioma Latim, inversio, “inversão; transposição em retóri-

ca; ironia; anástrofe; alegoria”, de invertere, “virar; voltar do avesso; revolver; derrubar; deitar 

abaixo; inverter; transtornar”. Apareceu no Século XIX. 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.  Praticante da invéxis. 2.  Inversor existencial; inversora existencial. 

3.  Aplicante da inversão existencial. 4.  Antecipador da proéxis; antecipadora da proéxis. 5.  Per-

sonalidade invexológica. 6.  Pessoa dedicada à vivência da invéxis.  

Neologia. As 4 expressões compostas conscin inversora, conscin inversora jejuna, cons-

cin inversora intermediária e conscin inversora veterana são neologismos técnicos da Invexologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin invexofóbica. 2.  Conscin não aplicante de técnica evoluti-

va.  3.  Jovem reciclante. 4.  Conscin reciclante existencial. 5.  Postergador crasso da autoproéxis.  

Estrangeirismologia: a postura interassistencial avant-garde de inversor existencial;  

o lifestyle invexológico; a assunção antecipada do whole pack conscienciológico ao optar pela 

aplicação da invéxis; a intelligentsia inversiva; o Invexarium; o Campus de Invexologia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto às inversões conscienciais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia; a autaferição invexológica do ho-

lopensene pessoal; os invexopensenes; a invexopensenidade; o autodesvencilhamento juvenil das 

pressões holopensênicas mesológicas nocivas; os genopensenes; a genopensenidade; os proexo-

pensenes; a proexopensenidade; os profilaxiopensenes; a profilaxiopensenidade; os liberopense-

nes; a liberopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os lucidopensenes;  

a lucidopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; o materpensene paratecnológico; 

a realização de assistência pelo holopensene pessoal derivado do exemplarismo invexológico 

cosmoético. 

 

Fatologia: a opção lúcida pela inversão existencial em momento anterior à adultidade;  

o reconhecimento das autoprecocidades; a assistencialidade teática desde a juventude; a jovialida-

de e a maturidade sem idade; a evitação dos mata-burros da invéxis; a superação antecipada do 

porão consciencial; a vivência sadia no contrafluxo social; a fruição precoce do autodidatismo;  

o ato de levar de eito as demandas proexológicas; a vida matemática lúcida, divertida e flexível; 

as reuniões do Grinvex funcionando ao modo de porto seguro aos inversores; o Invexograma en-

quanto instrumento facilitador da aferição do grau de invexibilidade pessoal; o Simpósio do Grin-
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vex (SiG), o Congresso Internacional de Inversão Existencial (CINVÉXIS) e a Semana da Inver-

são Existencial (SINVÉXIS) reunindo conscins inversoras de todo o Planeta; o curso Extensão 

em Projeciologia e Conscienciologia 3 (ECP3) visando a consolidação do Campus de Invexo-

logia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os Cursos Inter-

missivos predisponentes à aplicação da invéxis; o amparo extrafísico enquanto coadjuvante da in-

véxis; a vivência de fenômenos parapsíquicos funcionando ao modo de possíveis facilitadores do 

posicionamento invexológico; a assunção da autoidentidade parapsíquica; os cuidados paraprofi-

láticos necessários à manutenção do parapsiquismo hígido; a blindagem energética da base física 

da conscin inversora; a sinalética parapsíquica invexológica; a atuação silenciosa favorecendo  

a limpeza energética de pessoas e ambientes; a antecipação sadia da tenepes pela conscin inverso-

ra propiciando o tenepescentrismo precoce; as metas parapsíquicas interassistenciais da projetabi-

lidade, epicentrismo, desperticidade e semiconsciexialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo invéxis-proéxis-compléxis-maximoréxis; o sinergismo in-

véxis-desperticidade impulsionando a elaboração da megagescon; o sinergismo presente na equi-

pin de inversores; o sinergismo advindo da otimização da megafocalização precoce. 

Principiologia: o princípio da inteligência evolutiva (IE) fundamentando o maxiplaneja-

mento invexológico; o princípio da assistencialidade enquanto valor evolutivo; o princípio da 

responsabilidade intermissiva precoce; o princípio “isso não é para mim”; o princípio “melhor 

prevenir a remediar”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) alinhavado ao maxiplanejamento 

invexológico. 

Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria das ideias inatas; a teoria do 

macrossoma; a teoria do porão consciencial; a teoria das inversões conscienciais. 

Tecnologia: a aplicação da técnica evolutiva da inversão existencial. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico enquanto teática básica da conscin 

inversora; a “gasolina azul” do voluntariado inversivo; o voluntariado invexológico predispon-

do ao epicentrismo; os desafios de expansão do voluntariado na Associação Internacional de In-

versão Existencial (ASSINVÉXIS). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico do Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico do es-

tado vibracional; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório consciencio-

lógico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia. 

Efeitologia: os efeitos paraprofiláticos derivados da opção da invéxis; os efeitos libertá-

rios na vida humana advindos da aplicação da invéxis; os efeitos otimizadores das condições pa-

ra materialização da proéxis resultantes do autexclusivismo inversivo. 

Neossinapsologia: as paraneossinapses vincadas no paracérebro durante o Curso Inter-

missivo; as neossinapses evolutivas derivadas da aplicação da inversão existencial impactando  

a História Pessoal. 

Ciclologia: os 5 ciclos Curso Intermissivo–tenepes–epicentrismo–desperticidade–com-

pléxis embasando o maxiplanejamento invexológico. 

Binomiologia: o binômio invéxis-autoconsciencioterapia; o binômio meios-resultados; 

o binômio invéxis-compléxis; o binômio antecipação–força presencial; o binômio precocidades- 

-preciosidades; o binômio Curso Intermissivo–Instituição Conscienciocêntrica (IC). 

Interaciologia: a importância da interação com referenciais de conscins sadias para  

o desenvolvimento da conscin inversora; a interação conscin inversora–jovem comum; a intera-

ção produtiva e divertida entre conscins inversoras; a troca qualitativa de bagagens na interação 

conscin inversora–conscin reciclante; a interação conscin inversora–invexólogo; a interação 
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conscin inversora–ser desperto; a interação conscin inversora–evoluciólogo; a interação conscin 

inversora–Serenão. 

Crescendologia: o crescendo conscin inversível–conscin inversora; o crescendo (maxi-

planejamento invexológico) intuitivo-iniciante-preparatório-profissional executivo; o crescendo 

conscin inversora–ser desperto; o crescendo conscin inversora–completista existencial.  

Trinomiologia: o trinômio invéxis-tenepes-autodesperticidade; o trinômio invexológico 

precocidade-priorização-profilaxia; o trinômio dificultador porão consciencial–subcérebro ab-

dominal–inexperiência intrafísica; o trinômio da tridotação consciencial intelectualidade-para-

psiquismo-comunicabilidade; a autossuperação pessoal perante o trinômio volubilidade sexual– 

–instabilidade financeira–carência afetiva. 

Polinomiologia: o polinômio do proexista ideal invéxis–dupla evolutiva–tenepes–epi-

centrismo–desperticidade–megagescon–maximoréxis–ofiex. 

Antagonismologia: o antagonismo precipitação / antecipação; o antagonismo prematu-

ridade / precocidade; o antagonismo queimar etapas / pular etapas; o antagonismo estagnação  

/ aceleração. 

Paradoxologia: o paradoxo da maturidade imberbe; o paradoxo de determinadas res-

trições proporcionarem maior liberdade; o paradoxo de o planejamento máximo da vida humana 

proporcionar maior flexibilidade consciencial. 

Politicologia: a invexocracia implantando bases para o Estado Mundial Cosmoético. 

Legislogia: as leis evolutivas; as leis proexológicas; as leis seriexológicas; as leis cos-

moéticas. 

Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a assistenciofilia; a maturofilia; a parapsicofilia;  

a proexofilia; a paratecnofilia; a invexofilia. 

Fobiologia: a perda da autofobia pela assimilação do Paradigma Consciencial. 

Sindromologia: a superação da síndrome do estrangeiro (SEST) pelo contato com a téc-

nica da invéxis; a evitação da síndrome de Don Juan; a profilaxia da síndrome da passarela. 

Maniologia: o refinamento da bússola interna pessoal facultando a eliminação da mania 

de atropelar as coisas. 

Mitologia: o mito de o inversor ser sempre jovem; o mito do inversor ideal; o mito de 

todo jovem voluntário da Conscienciologia ser inversor; o mito do inversor sem maxiplanejá-

mento. 

Holotecologia: a consciencioteca; a invexoteca; a assistencioteca; a parapsicoteca; a li-

deroteca; a prioroteca; a empreendedorismoteca; a biografoteca; a afetivoteca; a sexoteca; a psi-

cologoteca; a socioteca; a historioteca. 

Interdisciplinologia: a Invexologia; a Grinvexologia; a Invexometrologia; a Neuroinve-

xologia; a Invexoterapia; a Intermissiologia; a Ressomática; a Extraterrestriologia; a Intrafisicolo-

gia; a Priorologia; a Seriexologia; a Proexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin inversora; a conscin célere evolutiva. 

 

Masculinologia: o agente retrocognitor inato; o inversor acoplamentista; o inversor am-

parador intrafísico; o inversor aglutinador; o inversor atacadista consciencial; o inversor autodeci-

sor; o inversor cognopolita; o inversor compassageiro evolutivo; o inversor completista; o inver-

sor comunicólogo; o inversor conscienciólogo; o inversor conscienciômetra; o inversor conscien-

cioterapeuta; o inversor cosmopolita; o inversor macrossômata; o inversor conviviólogo; o inver-

sor duplista; o inversor duplólogo; o inversor proexista; o inversor proexólogo; o inversor reedu-

cador; o inversor epicon lúcido; o inversor escritor; o inversor evoluciente; o inversor exemplaris-

ta; o inversor intelectual; o inversor maxidissidente ideológico; o inversor tenepessista; o inversor 

ofiexista; o inversor parapercepciologista; o inversor pesquisador; o inversor projetor consciente; 

o inversor sistemata; o inversor tertuliano; o inversor verbetólogo; o inversor voluntário; o inver-

sor tocador de obra; o inversor homem de ação; o invexólogo. 
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Femininologia: a agente retrocognitora inata; a inversora acoplamentista; a inversora 

amparadora intrafísica; a inversora aglutinadora; a inversora atacadista consciencial; a inversora 

autodecisora; a inversora cognopolita; a inversora compassageira evolutiva; a inversora comple-

tista; a inversora comunicóloga; a inversora consciencióloga; a inversora conscienciômetra; a in-

versora consciencioterapeuta; a inversora cosmopolita; a inversora macrossômata; a inversora 

convivióloga; a inversora duplista; a inversora duplóloga; a inversora proexista; a inversora proe-

xóloga; a inversora reeducadora; a inversora epicon lúcida; a inversora escritora; a inversora evo-

luciente; a inversora exemplarista; a inversora intelectual; a inversora maxidissidente ideológica; 

a inversora tenepessista; a inversora ofiexista; a inversora parapercepciologista; a inversora pes-

quisadora; a inversora projetora consciente; a inversora sistemata; a inversora tertuliana; a inver-

sora verbetóloga; a inversora voluntária; a inversora tocadora de obra; a inversora mulher de 

ação; a invexóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sa-

piens praecox; o Homo sapiens priorologicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sa-

piens verponista; o Homo sapiens invexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin inversora jejuna = quem opta pela aplicação da invéxis, porém 

ainda sem confeccionar o automaxiplanejamento invexológico; conscin inversora intermediária  

= quem aplica a invéxis e possui o automaxiplanejamento invexológico em constante consecução  

e monitoramento; conscin inversora veterana = quem pratica a invéxis e aproxima-se da consecu-

ção da megagescon pessoal e da conquista da desperticidade. 

 

Culturologia: a cultura invexológica; a autocrítica quanto aos idiotismos culturais. 

 

Maxiplanejamento. De acordo com a Proexologia, à conscin inversora, além de atender 

aos requisitos normativos das evitações da invéxis, torna-se essencial a elaboração e operacionali-

dade do maxiplanejamento invexológico pessoal, visando sair da condição de amadorismo e atin-

gir maior profissionalismo na vivência técnica da inversão existencial. 

Resultados. O saldo da invéxis se mede pela antecipação de resultados, tendo enquanto 

objetivos magnos a desperticidade e o completismo existencial, chancelado pela megagescon. 

 

Benefícios. Consoante a Evoluciologia, eis a seguir, pelo menos 10 benefícios derivados 

da opção pela inversão existencial, listados em ordem alfabética: 

01. Amparo. Merecer o acompanhamento constante de amparo extrafísico, principal 

coadjuvante da invéxis. 

02. Antecipação. Diminuir o gap do período menos produtivo da vida humana através 

da antecipação da fase executiva da proéxis, minimizando a influência do porão consciencial. 

03. Autolucidez. Acelerar a recuperação de lucidez (cons) relativa ao último mandato 

intermissivo. 

04. Autoparapsiquismo. Antecipar conquistas parapsíquicas interassistenciais, tais co-

mo a tenepes, a projetabilidade lúcida e o epicentrismo consciencial. 

05. Desperticidade. Aumentar a probabilidade de atingir a condição de desassedialida-

de permanente total (desperticidade). 

06. Evolutividade. Estimular a formação de neossinapses pela manutenção de hábitos  

e rotinas úteis, evitando assim a consolidação de sinapses estagnadoras da evolução. 

07. Liberdade. Conquistar liberdade de atuação multidimensional jamais vivenciada 

em outros períodos da História Humana. 

08. Policarmalidade. Atingir a condição de interassistencialidade policármica. 

09. Priorização. Ampliar a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) pela priorização constante 

das gestações conscienciais. 
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10. Vanguardismo. Vivenciar a condição de autovanguardismo, ou seja, a busca de es-

tar sempre à frente de si mesmo em termos evolutivos. 

 

Otimizadores. Pela Invexologia, eis a seguir, pelo menos 7 otimizadores da vivência da 

inversão existencial, listados em ordem alfabética: 

1.  Amizades. Os amigos com afinidades evolutivas e megafoco convergentes auxiliando 

o exercício da convivialidade sinérgica. 

2.  Costumes. A liberalidade de costumes no período atual possibilitando falar aberta-

mente sobre as evitações e objetivos da invéxis, em contraponto ao conservadorismo da sociedade 

em 1946, ano do lançamento da proposta inicial.  

3.  Debates. As exposições públicas de ideias, propiciando o contraponto de opiniões  

e fortalecimento de pontos de vista coerentes. 

4.  Eventos. Os eventos de pesquisa e debate sobre inversão existencial, tais como SiG, 

CINVÉXIS, Semana da Invéxis e demais cursos de holopensene invexológico. 

5.  Grinvex. Os grupos de inversores existenciais catalisando a troca de experiências, 

pesquisas e debates sobre a técnica. 

6.  Proatividade. A postura de antecipação lúcida e não premeditada ante as conquistas 

evolutivas. 

7.  Voluntariado. A atuação em ICs facultando a doação do tempo e energias pessoais 

em prol da assistência tarística. 

 

Caracterologia. Pela Invexometrologia, eis a seguir 14 características ou condições a se-

rem desenvolvidas pela conscin inversora desde a juventude, listadas em ordem alfabética: 

01.  Aceleração evolutiva. 

02.  Afetividade sadia. 

03.  Alavancagem de trafores. 

04.  Assistencialidade. 

05.  Autocriticidade. 

06.  Autonomia consciencial. 

07.  Holomaturidade. 

08.  Inteligência evolutiva. 

09.  Liberdade multidimensional. 

10.  Liderança cosmoética. 

11.  Parapsiquismo hígido. 

12.  Planejamento de vida. 

13.  Senso de otimização. 

14.  Superdotação intermissiva. 

 

Essência. Segundo a Cosmoeticologia, o elemento primordial à precocidade da conscin 

inversora é o senso de autocompromisso multidimensional ou responsabilidade evolutiva para 

com o último período intermissivo, em função das tarefas assistenciais planejadas em conjunto 

com o evoluciólogo ou orientador evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin inversora, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

02.  Antidesvio  bioquímico:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Antidispersão  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

04.  Cinco  ciclos:  Autoproexologia;  Homeostático. 
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05.  Crescendo  invéxis-desperticidade:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Cultura  invexológica:  Invexologia;  Homeostático.  

07.  Duplismo  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

08.  Grinvex:  Grinvexologia;  Neutro. 

09.  Invexograma:  Invexometrologia;  Neutro. 

10.  Manutenção  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 

11.  Maxiplanejamento  invexológico:  Invexologia;  Homeostático. 

12.  Precocidade  intermissivista:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

13.  Proatividade  invexológica:  Invexologia;  Homeostático. 

14.  Propulsor  da  invéxis:  Invexometrologia;  Homeostático. 

15.  Tríade  da  invéxis:  Invexologia;  Homeostático. 

  

INVERTER  A  EXISTÊNCIA  INICIA-SE  AO  MODO  DE  REVO-
LUÇÃO  INTRACONSCIENCIAL  SILENCIOSA,  PROPICIANDO  

A  LIBERDADE  NECESSÁRIA  AO  ÊXITO  DE  IMPACTO  POLI-
CÁRMICO  EM  PLENA  ERA  DE  REURBINS  E  REURBEXES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, como vem interagindo com conscins inversoras? 

No caso de ser conscin inversora, na escala de 1 a 5, qual o saldo da aplicação da invéxis? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Borges, Pedro; Proposta de Ampliação do Invexograma; Artigo; II Simpósio Internacional de Conscien-

ciometrologia; Foz do Iguaçu, PR; 05-06.07.15; Glasnost; Revista; Anuário; Ano 2; N. 2; 1 E-mail; 6 enus.; 1 microbio-
grafia; 5 tabs.; 22 refs.; 4 infografias; 1 anexo; Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONS-

CIUS); Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2015; páginas 44 a 56. 

2.  Nonato, Alexandre; Balanço dos Primeiros Resultados do Invexograma; Artigo; Conscientia; Revista; 
Trimestral; Vol. 13; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 5 enus.; 4 tabs.; 60 testes; 5 refs.; Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2009; páginas 101 a 123. 

3.  Idem; 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. 
4.  Nonato, Alexandre et. al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Ju-

ventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites; 

glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; 
páginas 11 a 253. 

5.  Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.; 1 cronologia; 1 E-mail; 100 datas; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 

689 a 715.  
 

P. B. 
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C O N S C I N    L A R G E  
( I N T R A F I S I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin large é a pessoa, homem ou mulher, filantrópica, altruísta, gene-

rosa e doadora, interessada em aplicar os recursos, patrimônios, bens ou ativos disponíveis pes-

soais, antes de tudo, para o bem de todos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. A palavra do idioma Inglês, large, é adaptação do idioma Francês, large, derivado do idio-

ma Latim, largus, “abundante; copioso; rico; opulento; liberal; generoso; amplo; solto; distante”. 

Apareceu, no idioma Inglês, por volta do Século XII. 

Sinonimologia: 01.  Conscin assistencial. 02.  Conscin doadora. 03.  Conscin filantrópi-

ca. 04.  Conscin altruísta. 05.  Conscin generosa. 06.  Conscin humanitária. 07.  Conscin benfaze-

ja. 08.  Conscin benevolente. 09.  Conscin magnânima. 10.  Conscin longânima. 

Neologia. As duas expressões compostas conscin large elementar e conscin large supe-

rior são neologismos técnicos da Intrafisicologia. 

Antonimologia: 01.  Conscin avarenta. 02.  Conscin sovina. 03.  Conscin usurária.  

04.  Conscin miserê. 05.  Conscin mesquinha. 06.  Conscin egoísta. 07.  Conscin malfazeja.  

08.  Conscin malevolente. 09.  Conscin insensível. 10.  Conscin impiedosa. 

Estrangeirismologia: o generous giver; a open mind; o savoir-vivre em bases multidi-

mensionais; os happy few evolutivos; os profits intra e extrafísicos; a wealth administration evo-

lutiva; o well spent money. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade cosmoética (Grupocarmologia). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do atacadismo consciencial evolutivo; a vivência 

de pensenizar grande; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autopensenidade embasada no pen;  

o materpensene pessoal interassistencial. 

 

Fatologia: a autoconsciencialidade large; a sede do lucro como sendo patologia; os dife-

rentes significados do dinheiro; os autoposicionamentos contra o capitalismo selvagem; a suntuo-

sidade patológica dos bilionários; a solidariedade; a nobreza de sentimentos; a sinceridade de pro-

pósitos; a lisura de caráter; o apetite pelas conquistas cosmoéticas evolutivas; a frugalidade inteli-

gente; a evitação da vida dos possuídos pelas posses; o ato de enfiar a mão no bolso com facilida-

de; o mimo carregado de ECs positivas; o combate à mesquinhez; a generosidade intelectual;  

a fartura consciencial; os recebimentos copiosos da conscin intermissivista; a fortuna do autodis-

cernimento evolutivo; o pé-de-meia como antídoto contra as preocupações econômico-financei-

ras; o senso de Humanidade; o consumismo sadio; as práticas assistenciais, pessoais, diárias, da 

tenepes; a doação assistencial dos direitos patrimoniais das obras conscienciológicas escritas;  

o antiegoísmo; o antimonopólio; a propriedade de todos; o desapegamento; o altruísmo; o abne-

gantismo; a generosidade compensadora; o Terceiro Milênio como sendo a Era da Fartura;  

a Globalização Cosmoética; a ONG do Bem; o Estado Mundial; a Conscienciologia Econômica;  

a Cosmovisiologia. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre assistente e assistido; o sinergismo das doações na 

construção do Tertuliarium do CEAEC, em 2008. 

Principiologia: o princípio evolutivo da Interassistenciologia; o princípio do exempla-

rismo pessoal (PEP); o princípio da magnanimidade; o princípio da responsabilidade; o princí-

pio da utilidade. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do think big be big; a teática do autodiscenrimento altruísta. 

Tecnologia: a técnica da interassistencialidade tarística. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Assistenciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: os efeitos patológicos do luxo ostentatório. 

Enumerologia: a Economia; a Humanidade; a evolução consciencial; a benevolência;  

a generosidade; a interassistencialidade; a fartura com autodiscernimento. 

Binomiologia: o binômio pé-de-meia–filantropia. 

Interaciologia: a interação família nuclear–família consciencial; a interação saldo da 

FEP–saldo da conta bancária; a interação social. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares. 

Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-Prospectiva-evolutividade; o trinômio de-

pendência-independência-interdependência; o trinômio racionalidade-flexibilidade-calculabili-

dade. 

Polinomiologia: a libertação pessoal do polinômio Economia-finanças-lucro-dinheiro. 

Antagonismologia: o antagonismo conscin large / conscin miserê; o antagonismo ape-

go / desapego; o antagonismo mão-aberta / mão-fechada; o antagonismo recepção / retribuição; 

o antagonismo doação beneficente / lavagem de dinheiro; o antagonismo calculismo cosmoético 

/ calculismo anticosmóetico; o antagonismo injetar dinheiro / ejetar dinheiro; o antagonismo fi-

lantropia / misantropia; o antagonismo magnanimidade / mesquinhez. 

Paradoxologia: o paradoxo bilionário-agiota. 

Politicologia: a democracia direta; a interassistenciocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à fraternidade; a lei do menos doente ajudar 

ao mais doente. 

Filiologia: a antropofilia; a sociofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a peniafobia. 

Sindromologia: o combate à síndrome do avestruzismo. 

Maniologia: a mania de guardar dinheiro debaixo do colchão; a mania de guardar 

moedas na meia. 

Holotecologia: a economoteca; a assistencioteca; a socioteca; a convivioteca; a comuni-

coteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Economiologia; a Autopensenologia; a Socio-

logia; a Conviviologia; a Interassistenciologia; a Automagnanimologia; a Autocosmoeticologia;  

a Tenepessologia; a Ofiexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin large; a pessoa economicamente large; a conscin lúcida; a isca 

humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin libertária; a pessoa liberta da es-

cravidão ao cifrão; a conscin enciclopedista. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário large; o tocador de obra; o homem de ação; o doador com largueza; o precursor da vida 

humana pós-cifrão; o filantropo; o concessor; o doador de sangue; o doador de órgãos; o codoa-

dor; o doador universal; o antidinheirista; o Mecenas; os homens agiotas; o bilionário, sovina, ca-

liforniano, do petróleo, Jean Paul Getty (1892–1976) (instalou na casa de Londres o telefone pago 

para os hóspedes e nunca saía primeiro das reuniões para não ter de pagar o táxi); o personagem 

Harpagão; o avaro; o usurário; o homem mesquinho; o mão-de-vaca; o mão-fechada; o pão-duro; 

o unha-de-fome; o filantropo e abolicionista britânico William Wilberforce (1759–1833); o perso-

nagem dos quadrinhos Tio Patinhas (Uncle Scrooge) inspirado no  personagem Ebenezer Scroo-

ge, de Charles Dickens. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária large; a tocadora de obra; a mulher de ação; a doadora com largueza; a precursora da 

vida humana pós-cifrão; a filantropa; a concessora; a doadora de sangue; a doadora de órgãos;  

a codoadora; a doadora universal; a antidinheirista; as mulheres agiotas; a sovina; a avarenta;   

a usurária; a mulher mesquinha; a unha-de-fome. 

 

Hominologia: o Homo sapiens consciuslargus; o Homo sapiens benevolens; o Homo 

sapiens fraternus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens epicentricus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin large elementar = a pessoa interassistencial sem pé-de-meia; 

conscin large superior = a pessoa interassistencial com pé-de-meia. 

 

Culturologia: a cultura da megafraternidade teática. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin large, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acumulabilidade:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

03.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

04.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

05.  Fartura:  Intrafisicologia;  Neutro. 

06.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

07.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 
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08.  Magnanimidade:  Automagnanimologia;  Homeostático. 

09.  Paradever:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Princípio  do  exemplarismo  pessoal:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

 

A  CONDIÇÃO  SUPERIOR  DA  CONSCIN  LARGE  É  O  DES-
TINO  INAFASTÁVEL  DE  TODAS  AS  CONSCIÊNCIAS  LÚCI-
DAS  NO  CAMINHO  DA  EVOLUÇÃO,  A  SER  ALCANÇADA 
O  MAIS  BREVE  POSSÍVEL  EM  FAVOR  DA  HUMANIDADE. 

 

Questionologia. Como aborda você, leitor ou leitora, a realidade da conscin large? Você 

já vive esta evoluída condição existencial teática? 
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C O N S C I N    L E I T U R O F Í L I C A  
( A U T O L U C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin leiturofílica é a pessoa, homem ou mulher, apreciadora da leitu-

ra, automotivada, autodeterminada, neofílica, estudiosa, semperaprendente, decodificadora de pa-

lavras, cujo foco é a busca do conhecimento e a expansão consciencial. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O termo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idio-

ma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII.  

A palavra leitura provém igualmente do idioma Latim, lectura, de legere, “reunir; enrolar; esco-

lher; revistar; fazer escolha; ler para si; ler em voz alta”. Surgiu no Século XIV. O elemento de 

composição filia deriva do idioma Grego, phílos, “amigo; querido; queredor; agradável; que agra-

da”. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Conscin aficionada pela leitura. 2.  Conscin amiga dos livros.  

3.  Conscin fã dos livros. 4.  Conscin leitora assídua; conscin leitora constante; conscin leitora re-

gular. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin leiturofílica, conscin leiturofílica ingênua  

e conscin leiturofílica autolúcida são neologismos técnicos da Autolucidologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin leiturofóbica. 2.  Conscin bibliofóbica. 3.  Conscin pregui-

çosa mental. 4.  Conscin anoréxica intelectual. 5.  Conscin analfabeta. 6.  Conscin biblioclasta.  

7.  Conscin bibliófaga. 

Estrangeirismologia: o leitor ávido por conhecimento all the time; a motivation para ler 

diversos livros concomitantemente; a expertise na pesquisa de livros raros pela conscin leiturofíli-

ca; a open mind para ler livros de diversas áreas; o ato de leggere desde a infância; o amicus da 

leitura; a viaje inolvidable por meio da leitura; o livro como el mejor amigo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais notadamente do autodiscernimento 

quanto ao apreço mentalsomático pela leitura. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares referentes ao tema: – Ler para 

autevoluir. Leitura: maratona mentalsomática. Leitura é evocação. Leitura é calmante. A leitura 

enriquece. Leitura significa cultura. Leitura: ginástica mentalsomática. Leituras curam tristezas. 

Coloquiologia. A título de exemplo, eis 6 expressões populares relacionadas ao tema:  

o ato de pegar leve na quantidade de livros para ler; o ato de ir com calma quando avistar promo-

ções imperdíveis de livros; o ato de abrir mão do livro já lido e esquecido na biblioteca pessoal;  

a conscin rato de biblioteca; a conscin traça de livros; a conscin devoradora de livros. 

Citaciologia: – A leitura engrandece a alma (Voltaire, 1694–1778). Sempre imaginei 

que o paraíso fosse uma espécie de biblioteca (Jorge Luis Borges, 1899–1986). 

Ortopensatologia. Eis 5 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema: 

1.  “Leitor. O grande leitor produz o grande escritor”. 

2.  “Leitura. O fruto da leitura é a publicação do que se aprendeu”. “A leitura com in-

teresse emocional acrescenta pouco e evoca muito”. 

3.  “Leiturofilia. A leiturofilia está entre os melhores hábitos do Ser Humano”. 

4.  “Leiturologia. Conversar com quem lê muito sempre vale a pena”. 
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II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da leitura; o holopensene atrator do leitor; o holo-

pensene silencioso das bibliotecas; a construção diária do holopensene retilíneo e convidativo da 

biblioteca pessoal; o holopensene da Associação Internacional Editares (EDITARES); a diferen-

ciação holopensênica da Holoteca em relação ao Holociclo; a supressão da autopensenidade errá-

tica durante a leitura; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os autodidactopensenes; a autodidactopenseni-

dade; os autopesquisopensenes; a autopesquisopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;  

a conexão ao holopensene sadio através da leitura esclarecedora; a mudança de bloco pensênico;  

a autorreeducação pensênica por meio da leitura sadia. 

 

Fatologia: o apreço pela leitura; o apreço pelos livros; o trafor da leitura; o dia mundial 

do livro (23 de abril); o dia nacional do leitor (7 de janeiro); o tour prazeroso pelos sebos, livrari-

as, bibliotecas e feiras de livros; o fascínio pelas bibliotecas; a pilha “infindável” de livros para 

ler; a facilidade de “perder” horas debruçada sobre os livros; a habilidade para lembrar do título 

do livro, do autor ou partes do enredo; o costume divertido da bibliomancia; a gosto peculiar da 

bibliosmia; a prazer de ler diversos livros concomitantemente; o ato de colecionar marcadores de 

páginas; o fato de participar de maratona de leitura; o clube da leitura; as amizades iniciadas pelo 

rapport com a leitura; a preferência por livro impresso ao digital; a campanha para criação de bi-

bliotecas; as ações sociais interassistenciais das bibliotecas; as doações de livros para as bibliote-

cas; o ranking de países leiturofílicos; a qualificação da leitura; a seleção criteriosa de livros; a in-

tenção refletida para escolha da leitura; a leitura profilática evitando cair em mata-burro e / ou co-

meter automimeses; o exemplarismo do gosto pela leitura iniciando dentro de casa; a ambição 

inata de ter biblioteca pessoal; a valorização das pessoas leiturofílicas; a valorização patológica de 

livros açucarados; a leitura ociosa; a falta de lucidez na escolha das leituras; a agudização de sen-

timentos negativos por meio da leitura; a desqualificação e preconceito por quem não gosta de ler; 

a dificuldade de compreender a pessoa leiturofóbica; a arrogância do saber; o sentimento de supe-

rioridade por ter lido diversos livros; a falta de acolhimento para com a conscin leiturofóbica;  

o ato de preferir estar com os livros ao invés das pessoas; a aparente solidão da conscin leiturofíli-

ca; o desconfiômetro da necessidade de reciclar posturas antifraternas voltadas às conscins leitu-

rofóbicas; a queda de ficha quanto à postura arrogante perante o saber; a construção da empatia  

e respeito às pessoas não afins à leitura; as autorreflexões para compreender as dificuldades ou 

motivos do outro não gostar de ler; a liberdade inalienável de gostar ou desgostar de ler; a oportu-

nidade evolutiva de ajudar àqueles com dificuldades para sentar e ler; os autenfrentamentos pro-

gramados após esclarecimentos pela leitura; as recins resultantes da leitura tarística; as autorreno-

vações indispensáveis no processo da leiturofilia; o agradecimento pelos puxões de orelha refe-

rentes a posturas leiturofílicas imaturas e antiassistenciais; a autodesrepressão pela leitura; a auto-

libertação por meio da leitura; a recuperação de cons por meio da leitura assídua; a euforin ao ter-

minar a leitura de livro esclarecedor; o livro preferido de acordo com as fases da vida; a alegria ao 

ganhar livro de presente; a gratidão pela oportunidade de acesso aos livros desde cedo; os livros 

recebidos como aportes existenciais; a oportunidade do duplo vínculo na EDITARES; a oportuni-

dade de conviver e trocar ideias com os autores da Conscienciologia; a admiração pelo trabalho 

reurbanológico da International Conscientiology Interchange (INTERCONS) por meio da biblio-

diáspora conscienciológica; a utilização da leitura para a interassistencialidade; a indicação de li-

vros aos discentes enquanto ferramenta didática da aprendizagem; a autoproéxis na linha da leitu-

rofilia. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante  

e após a leitura; o ato estar lúcido à multidimensionalidade o tempo todo, inclusive durante a lei-

tura; as evocações durante a leitura; a hiperacuidade para as assimilações; a imprenscindibilidade 

das desassins; a paraleitura pela psicometria de livros; a discriminação do padrão energético do li-

vro; a parauditoria de biblioteca pessoal; as sincronicidades vivenciadas previamente à leitura de 
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livro; a presença de consciex também interessada na leitura; as assistências ocorridas durante  

a leitura; as projeções paradidáticas decorrentes da leitura; os insights de amparo durante a leitu-

ra; as paradicas de leitura como ferramenta interassistencial; a recuperação de cons após a partici-

pação no curso Leitura Lúcida do Centro de Altos Estudos da Conscienciolgia (CEAEC); as hi-

póteses de retrovida ligada à leitura; as repercussões holossomáticas de leitura de possível retroli-

vro pessoal; as hipóteses de parassenhas ligadas à leitura; as parabibliotecas; o carinho especial 

pelos amparadores extrafísicos da EDITARES; a afinidade com os amparadores técnicos da Ho-

loteca; a euforin ao visualizar a Holoteca extrafísica; o paradever intermissivo de dar utilidade às 

leituras feitas até o momento; os livros lidos no Curso Intermissivo (CI); o desenvolvimento gra-

dual da cosmovisão multidimensional pela leitura. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autor-leitor; o sinergismo curiosidade sadia–leitura–au-

topesquisa. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado à leitura; o princípio de nenhum 

dia sem leitura útil e crítica; o princípio de quanto maior o aporte maior a retribuição; o princí-

pio do assistente ser o primeiro a ser assistido; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) do in-

termissivista leitor. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado às leituras produtivas. 

Teoriologia: a teoria da proéxis; a teoria da saúde intelectual; a teoria da recuperação 

das unidades de lucidez (cons); a teoria e prática do autodidatismo contínuo; a teoria da recicla-

gem existencial; a teoria da reciclagem intraconsciencial; a teoria do paradigma consciencial. 

Tecnologia: a técnica da leiturometria; as técnicas de leitura; a técnica de levar livro na 

bolsa para aproveitamento do tempo; a técnica da leitura homeostática para mudança de bloco 

pensênico; a técnica de leitura mentalsomática para desbloqueio dos chacras superiores; a técni-

ca do arco voltaico craniochacral favorecendo o bloqueio zero; a técnica da autorreflexão; a téc-

nica da leitura por prioridade; a técnica da leitura em voz alta para compreender determinado 

parágrafo. 

Voluntariologia: o voluntariado firme na livraria dos Centros Educacionais do Instituto 

Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o voluntariado na Holoteca; o volun-

tariado no Holociclo; o voluntariado da Revista Conscientia; os voluntários leitores-revisores da 

EDITARES; os voluntários leitores-revisores da Associação Internacional da Enciclopediologia 

Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); os voluntários leitores-autores-revisores da União 

Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); os voluntários leitores-docentes 

da Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Consciencio-

grafologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório consciencio-

lógico da Autoparageneticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conscienci-

ometria; o Colégio Invisível da Enciclopediologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Co-

légio Invisível da Reeducaciologia. 

Efeitologia: o efeito da expansão mentalsomática ao longo da rotina de leitura útil;  

o efeito estarrecedor de leitura impactante; o efeito tarístico de leitura biográfica exemplarista; 

os efeitos holossomáticos vivenciados pela leitura de texto seriexológico; os efeitos da leitura de 

possível personalidade retrobiográfica; os efeitos recinológicos da leitura esclarecedora; os efei-

tos patológicos da leitura psicossomática; os efeitos obnubiladores de leitura assediadora;  

o efeito do contato com as obras de referência da Conscienciologia nos desassédios; o efeito am-

plificador da auterudição da leiturofilia seletiva. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas ao longo de leitura pesquisística; as ne-

ossinapses provenientes das leituras úteis; o efeito da proliferação de bibliotecas e livrarias; os 

neologismos gerando neossinapses. 
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Ciclologia: o ciclo ler-reler; o ciclo leitura-autorreflexão-escrita; o ciclo autabertismo 

consciencial–neocognição. 

Enumerologia: a conscin leiturofílica autocrítica; a conscin leiturofílica automotivada;  

a conscin leiturofílica autorganizada; a conscin leiturofílica autopesquisadora; a conscin leiturofí-

lica curiosa; a conscin leiturofílica intelectual; a conscin leiturofílica parapsíquica. 

Binomiologia: o binômio leitura pessoal–autorreflexão; o binômio livro útil–upgrade 

consciencial; o binômio leitura-autofuga; o binômio leitura-autoparapsiquismo. 

Interaciologia: a interação leitura–escrita terapêutica; a interação verpon-autodesassé-

dio; a interação autor-leitor; a interação docente-discente; a interação educação formal–autodi-

datismo ininterrupto; a interação autorganização nas leituras–autodesassédio mentalsomático. 

Crescendologia: o crescendo primeira leitura–enésima releitura; o crescendo leitura 

taconística–leitura tarística; o crescendo leitor passivo–leitor ativo; o crescendo leitor obnubila-

do–leitor autolúcido; o crescendo leitor trafarista–leitor traforista; o crescendo leitor discente– 

–docente-autor; o crescendo potencial evolutivo–resultado na proéxis; o crescendo leitura ama-

dora–leitura cosmoética interassistencial. 

Trinomiologia: o trinômio preguiça mental–apatia intelectual–acomodação mentalso-

mática; o trinômio sebo-livraria-megastore; o trinômio livro–caneta–marcador de página; o tri-

nômio ler-refletir-agir; o trinômio prioridade-continuísmo-megafoco; o trinômio raciocinador- 

-pesquisador-refutador; a autossuperação do trinômio patológico autodesorganização-ansiosis-

mo-impulsividade. 

Polinomiologia: o polinômio ler-interpretar-compreender-refletir; o polinômio minili-

vros-manuais-tratados-dicionários-enciclopédia; o polinômio autopensenizações-leituras-anota-

ções-debates. 

Antagonismologia: o antagonismo romance literário / tratado técnico; o antagonismo 

buscador da evolução / acomodado à ignorância; o antagonismo avidez intelectual / preguiça 

mental; o antagonismo livro-medicamento / livro-veneno; o antagonismo leitura refletida / leitu-

ra superficial; o antagonismo leitura crítica prazerosa / leitura crítica obrigatória; o antagonis-

mo conscin leiturofílica / conscin leiturofóbica; o antagonismo leitura crítica / leitura acrítica; 

o antagonismo entendimento teórico / compreensão vivenciada. 

Paradoxologia: o paradoxo de ler muito e apreender pouco; o paradoxo de ser leituro-

fílico e resistir às leituras autolibertadoras; o paradoxo de ler bastante e publicar pouco; o para-

doxo da conscin leiturofílica apresentar autoinsegurança intelectual; o paradoxo best seller su-

perficial–low seller esclarecedor; o paradoxo de o heteroconhecimento auxiliar no autoconheci-

mento; o paradoxo conformático título piegas–conteúdo esclarecedor. 

Politicologia: a intelectocracia; a lucidocracia; a conscin leiturofílica respeitadora das 

políticas de empréstimo de livros na biblioteca; a democracia do saber. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada às leituras tarísticas; a sábia lei de 

não julgar o livro pela capa. 

Filiologia: a leiturofilia; a criticofilia; a autopesquisofilia; a enciclopediofilia; a erudicio-

filia; a recinofilia; a mentalsomatofilia. 

Fobiologia: a superação da leiturofobia; a ressignificação da bibliofobia; a reciclagem da 

intelectofobia; o descarte da neofobia; a eliminação da voliciofobia. 

Sindromologia: o descarte da síndrome da preguiça mental; a eliminação da síndrome 

da dispersão consciencial; a profilaxia da síndrome do ansiosismo; a evitação da síndrome do ig-

norantismo; a supressão da síndrome do avestruzismo; a extinção da síndrome da abstinência da 

Baratrosfera (SAB); o combate à síndrome do consumismo desenfreado. 

Maniologia: a mania de bisbilhotar o livro sendo lido pelo outro; o descarte da biblio-

cleptomania; a bibliomania anticosmoética. 

Mitologia: o mito de toda conscin leiturofílica ser inteligente; o mito de ler e já reciclar 

por osmose; o mito de a leitura ser prioridade para todos; o mito da sacralização do livro; o mi-

to da leitura do livro por inteiro; o mito do não retorno do livro emprestado; o mito do fim do li-

vro impresso em papel; a autossuperação dos mitos pessoais atravancadores da leiturofilia. 
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Holotecologia: a leituroteca; a biblioteca; a Holoteca; a intelectoteca; a pensenoteca;  

a mentalsomatoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Autoconscienciometrologia; a Autodetermi-

nologia; a Autopesquisologia; a Autoproexologia; a Curiosologia; a Enciclopediologia; a Leituro-

logia; a Mentalsomatologia; a Criticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin leiturofílica; a conscin obscurantista; a conscin eletronótica;  

a conscin enciclopedista; a consréu ressomada bibliota; a isca humana inconsciente; a conscin in-

termissista lúcida; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o leitor; o bibliófilo; o bibliopola; o bibliotecário; o biblioclasta; o bi-

bliófago; o holotecário; o copista; o editor; o revisor; o tradutor; o discente; o docente; o precep-

tor; o autor; o intelectual; o semperaprendente; o cientista; o literato; o maxidissidente ideológico; 

o vertetógrafo; o comunicólogo; o inversor existencial; o reciclante existencial; o tenepessista;  

o projetor lúcido. 

 

Femininologia: a leitora; a bibliófila; a bibliopola; a bibliotecária; a biblioclasta; a bibli-

ófaga; a holotecária; a copista; a editora; a revisora; a tradutora; a discente; a docente; a precepto-

ra; a autora; a intelectual; a semperaprendente; a cientista; a literata; a maxidissidente ideológica; 

a vertetógrafa; a comunicóloga; a inversor existencial; a reciclante existencial; a tenepessista;  

a projetora lúcida. 

 

Hominologia: o Homo sapiens lector; o Homo sapiens biblioidioticus; o Homo sapiens 

credulus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens bibliophilicus; o Homo sapiens biblio-

logus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens holotheca-

rius; o Homo sapiens mentalsomaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin leiturofílica ingênua  = a insensata quanto aos processos de evo-

cações, iscagens, assimilações e negligente quanto aos trabalhos bioenergéticos indispensáveis 

durante todo o ciclo da leitura; conscin leiturofílica autolúcida  =  a perspicaz quanto aos proces-

sos de demandas interassistenciais e proativa quanto aos trabalhos bioenergéticos imprescindíveis 

durante todo o ciclo da leitura. 

 

Culturologia: a cultura do clube da leitura; a cultura de emprestar livros; a cultura do 

debate; a cultura autopesquisística; as automimeses culturais; a cultura do besteirol; a cultura 

erudita da pessoa lida. 

 

Curiosologia. Em 2016, foi feita pesquisa pela Market Research World para avaliar  

o Índice de cultura mundial. Dentre os quesitos foram avaliados os países mais leiturofílicos, 

sendo os 3 primeiros colocados Índia (dedicando em média 10h42 semanalmente para a leitura), 

Tailândia (9h24) e China (8h). 

 

Ponderações. Sob a ótica da Proexologia, eis 16 questionamentos, em ordem alfabética, 

para autorreflexão sincera da conscin leiturofílica, interessada em ampliar e qualificar a automun-

dividência: 

01.  Aporte existencial. Quais recursos existenciais ligados à leitura recebeu? Já iniciou  

o processo de retribuição? 

02.  Antibagulhismo. Como está o nível de desapego em relação aos livros já lidos? 

03.  Biblioteca. Quais temas compõem o acervo pessoal? 
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04.  CI. Quais assuntos, por hipótese, já leu durante o Curso Intermissivo? 

05.  Demandas. Em quais questões relativas à leitura é requisitado? 

06.  Frequência. Qual a constância das leituras? 

07.  Gescons. Quais os frutos da leitura? 

08.  Holopensene. Quais vivências multidimensionais atrai pela leitura? 

09.  Parapsiquismo. Quais experiências parapsíquicas já teve com a leitura? 

10.  Predileto. Qual livro considera predileto? Por qual motivo? 

11.  Projeção. Já recebeu paradicas de leitura? Qual foi a utilidade dada à informação? 

12.  Qualidade. Quais tipos de livros lê? Por qual motivo? 

13.  Recins. Quais foram as reciclagens feitas por meio da leitura? 

14.  Senha. Já identificou possível livro-senha proexológico? Quais são os indícios? 

15.  Tares. Sentiu gratidão por ter sido esclarecido após a leitura? 

16.  Respeito. Qual a reação perante a conscin leiturofóbica ou pessoa avessa à leitura? 

É julgador ou evidencia o acolhimento? 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin leiturofílica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antagonismo  pesquisa  /  leitura:  Antipesquisologia;  Neutro. 

02.  Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autorganização  nos  estudos:  Autorganizaciologia;  Homeostático. 

04.  Biblioteca:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05.  Biblioteca  de  Alexandria:  Para-Historiografologia;  Neutro. 

06.  Biblioteca  retrocognitiva:  Seriexologia;  Neutro. 

07.  Conscin  dispersiva:  Dispersologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin  obscurantista:  Antievoluciologia;  Nosográfico. 

09.  Conscin  semperaprendente:  Autorreeducaciologia;  Homeostático. 

10.  Interação  autor-leitor:  Comunicologia;  Neutro. 

11.  Leitura:  Leiturologia;  Neutro. 

12.  Leitura  terapêutica:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

13.  Leiturofilia  crítica:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

14.  Releitura  das  obras  conscienciológicas:  Teaticologia;  Homeostático. 

15.  Reserva  de  leitura:  Autocogniciologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN  LEITUROFÍLICA  COMPROMETIDA  COM  A  AU-
TEVOLUÇÃO,  OPTA  LUCIDAMENTE  PELA  APRENDIZAGEM  

TARÍSTICA,  COSMOÉTICA  E  VERPONOLÓGICA,  FOCANDO  

EM  RECINS  E  INTERASSISTÊNCIA  MULTIDIMENSIONAL. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a qualidade, o nível de criticida-

de e intencionalidade ao selecionar determinada leitura? A motivação para a leitura ainda é hedo-

nista-egocêntrica ou a produtividade interassistencial já faz parte do dicionário cerebral pessoal? 
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termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 963 a 966. 

 

K. P. R. 
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C O N S C I N    M A L    R E S O L V I D A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin mal resolvida é aquela pessoa, homem ou mulher, vítima de al-

gum insucesso, fracasso, malogro ou problema pessoal malparado, principalmente na área da au-

toconsciencialidade, autorganização ou autodisciplina. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. A palavra mal deriva do idioma Latim, male, “aquilo que prejudica ou fere; aquilo que 

se opõe ao bem, à virtude, à probidade”. Apareceu no mesmo Século XIII. O termo resolvida pro-

vém do idioma Latim, resolvere, “desligar; desatar; deslindar”. Surgiu no Século XIV. 

Sinonimologia: 1.  Conscin malsucedida. 2.  Pessoa maladaptada. 

Neologia. A expressão composta conscin mal resolvida é neologismo técnico da Parapa-

tologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin bem resolvida. 2.  Pessoa bem sucedida. 

Estrangeirismologia: o standby patológico; o hollow profile pessoal. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscerni-

mento aplicado à logicidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal energeticamente instável e imprevisível; os pato-

pensenes; a patopensenidade; a nosopensenidade. 

 

Fatologia: o trauma pessoal; a questão pendente; o passado mal resolvido; o negócio 

mal resolvido; o megafoco conflitivo; o travão oculto; o nó górdio; o busílis; a perda do encanto; 

o drama permanente; a sombra insistente; a questão malparada; a autoculpa inconfessada; o ma-

chismo mal resolvido; o femismo mal resolvido; os ginepapos; o acobertamento; a operação 

abafa; a ocultação do fantasma; a ausência da catarse; a indefinição crucial; a angústia da superes-

timação do pior; os dramas novelescos; as irresoluções; as reações pessoais esquipáticas; as dis-

torções; os excessos; a protoconsciencialidade; o autembuste; o porão consciencial na adultidade; 

a apriorismose; o autassédio; a anticrítica; as autojustificativas ilógicas; a melin precoce; a priori-

dade da recomposição, da reeducação e do reerguimento; a solução pelo autenfrentamento. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Enumerologia: o relacionamento ou conflito mal resolvido; o caso amoroso ou romance 

mal resolvido; o complexo ou recalque mal resolvido; a separação ou o divórcio mal resolvido;  

o problema pessoal mal resolvido; a aspiração ou o sonho dourado mal resolvido; a sexualidade 

mal resolvida. 

Binomiologia: o binômio heterossexualidade-homossexualidade. 
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Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio causa-efeito-solu-

ção; o trinômio retrofatos-fatos-neofatos; o trinômio mundinho-interiorose-apriorismose. 

Polinomiologia: o polinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo–casal parapsí-

quico. 

Antagonismologia: o antagonismo apego / desapego; o antagonismo autocrítica / auto-

corrupção; o antagonismo erro / acerto; o antagonismo iniciativa / acabativa; o antagonismo 

projeto aberto / obra acabada. 

Politicologia: a corruptocracia. 

Fobiologia: a criticofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome do derrotismo; a síndrome da abstinência da Baratrosfera 

(SAB). 

Maniologia: a fracassomania; a sinistromania. 

Mitologia: os mitos milenares patológicos. 

Holotecologia: a mesmexoteca; a conflitoteca; a criticoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Conscienciometrologia; a Somatologia; a Psi-

cossomatologia; a Sexossomatologia; a Economia; a Mentalsomatologia; a Parapercepciologia;  

a Parassociologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin mal resolvida; a consciência mal resolvida consigo própria;  

a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o ho-

mem da massa humana impensante; o homem neurótico; o marido mal resolvido; o aprioropata. 

 

Femininologia: a compassageira evolutiva; a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a mu-

lher da massa humana impensante; a mulher neurótica; a esposa mal resolvida; a aprioropata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens minor; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens de-

pendens; o Homo sapiens psychopathicus; o Homo sapiens antipathicus; o Homo sapiens stigma-

ticus; o Homo stultus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin mal resolvida profissionalmente = quem interrompeu o curso 

universitário e não voltou à faculdade para conclui-lo; conscin mal resolvida afetivamente = quem 

se traumatizou no primeiro relacionamento conservando as feridas emocionais sempre abertas. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 10 categorias de conscins, homens ou mulheres, e respectivos qualificativos, de algum mo-

do mal resolvidas: 

01.  Conscin mal resolvida afetivamente: malquerida; malquista; malcasada; malventu-

rada. 

02.  Conscin mal resolvida economicamente: malafortunada; malfadada. 

03.  Conscin mal resolvida intencionalmente: malintencionada. 

04.  Conscin mal resolvida mentalsomaticamente: malentendida; malconduzida; mala-

visada. 

05.  Conscin mal resolvida parapsiquicamente: malassistida; malassombrada; malse-

gura. 

06.  Conscin mal resolvida profissionalmente: malsucedida; maljeitosa; malacostuma-

da; malbaratada. 
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07.  Conscin mal resolvida psicossomaticamente: mal-humorada; malamada; maldis-

posta. 

08.  Conscin mal resolvida sexualmente: malsatisfeita; malcomportada; malconceitua-

da; malafamada. 

09.  Conscin mal resolvida socialmente: malvista; malnascida; malarranjada; malapes-

soada; malapanhada; malcuidada. 

10.  Conscin mal resolvida somaticamente: maltratada; malentrouxada; malentrosada; 

malapresentada; malarrumada; malamanhada; malajambrada; malproduzida; malazada; malves-

tida. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin mal resolvida, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

2.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

3.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

5.  Conscienciofilia:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

6.  Força  do  atraso:  Parapatologia;  Nosográfico. 

7.  Vício  da  formação  cultural:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIN  MAL  RESOLVIDA  QUASE   SEMPRE  É,  RACIO-  
NALMENTE,  A  PRIMEIRA  CATEGORIA  DE  PESSOA  PRO-

BLEMÁTICA  EVITADA  NA  ESCOLHA  MINUCIOSA  DO  PAR- 
CEIRO  OU  PARCEIRA  IDEAL  DA  DUPLA  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você conserva algum assunto mal resolvido e insistente no próprio mi-

crouniverso consciencial? Qual a categoria de manifestação consciencial do assunto? 
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C O N S C I N    M A N I P U L A D O R A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin manipuladora é a consciência intrafísica, homem ou mulher, 

anticosmoética, capaz de utilizar aliciamento, artimanha, chantagem, doutrinação, hipocrisia, as-

túcia e persuasão, para adulterar a realidade e submeter outrem à realização de objetivos próprios. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimen-

to de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O termo manipulação vem do 

idioma Francês, manipulation, “manejar uma substancia ou um instrumento para fins científicos 

ou técnicos; exercer influência sobre alguém; exercício do ilusionismo”, derivado do verbo mani-

puler, e este do idioma Latim manipulus, “manípulo; punhado”. Surgiu no início do Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Conscin aliciadora. 02.  Conscin sorrelfa. 03.  Conscin ardilosa.  

04.  Conscin chantagista. 05.  Conscin doutrinadora. 06.  Conscin dissimulada. 07.  Conscin líder 

anticosmoética. 08.  Conscin embusteira. 09.  Conscin enganadora. 10.  Assediador intercons-

ciencial. 

Neologia. As 3 expressões compostas miniconscin manipuladora, maxiconscin manipu-

ladora e megaconscin manipuladora são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 01.  Conscin líder cosmoética. 02.  Conscin autêntica. 03.  Conscin ín-

tegra. 04.  Conscin antiescravagista. 05.  Conscin tarística. 06.  Conscin pacificadora. 07.  Cons-

cin honesta. 08.  Conscin mediadora de conflitos. 09.  Conscin promotora da harmonia intercons-

ciencial. 10.  Amparador interconsciencial. 

Estrangeirismologia: a bonne parole mau caráter; o Homo homini lupus; o handling 

marketing. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência das escolhas pessoais. 

Coloquialismo. Segundo a Comunicologia, eis 4 coloquialismos expressando a manipu-

lação anticosmoética: – Passar o conto do vigário. Pregar o falso como verdadeiro. Convencer 

com bajulação. Apontar falsas dificuldades para vender soluções. 

Citaciologia: – A ferramenta básica para manipulação da realidade é a manipulação 

das palavras (Philip K. Dick, 1928–1982). 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – Com papas e bolos se enga-

nam os tolos. Amigo disfarçado, inimigo dobrado. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Enganologia; o holopensene pessoal da convi-

vência anticosmoética; os morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopenseni-

dade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a autopen-

senidade antifraterna; a autopensenidade com segundas intenções. 

 

Fatologia: o ardil; o ludíbrio; o excesso; o cinismo; o sarcasmo; o escárnio; a impostura; 

a empulhação; a falcatrua; o embuste; a malandragem; a mistificação; a tapeação; o trambique;  

o desacerto; a ilicitude; a insensatez; o lobismo; a iniquidade; a autocorrupção; a intencionalidade 

espúria; o megatrafar; a antiproéxis; os autassédios; as fraudes; as distorções; as dissimulações; as 

pseudestatísticas; os sofismas; os conchavos; as injustiças; as intrusões; o artifício astucioso; a se-

dução holochacral; a manipulação fotográfica; a propaganda enganosa; a alegria pervertida;  

a acuidade suspensa; a mentira impositiva; o deslize anticosmoético; a derrapagem existencial;  

a postergação antievolutiva; a corrosão do caráter; os engodos sociais; as chantagens emocionais; 
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os eufemismos manipuladores; os discursos hipócritas; as aliciações mentirosas; a informação 

anticosmoética; as perversidades autoconscientes; os interesses inconfessáveis; as delinquências 

deliberadas; as farpas do dia a dia; as ignorâncias cronificadas; as ofensas pessoais; a banalização 

dos erros pessoais; o jogo das aparências enganosas; os jogos psicológicos de conteúdos manipu-

latórios; as doutrinações impondo verdades absolutas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a manipulação 

energética anticosmoética; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autasse-

dialidade; a heterassedialidade; a influência energética baratrosférica; a influência energética pa-

tológica; o rapport energético maligno; a necessidade do emprego da Paradiplomacia. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico manipulação-vitimização; o sinergismo doen-

tio conscin manipuladora–conscin manipulada. 

Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da descrença;  

o princípio da autonomia consciencial; a inobservância do princípio coexistencial da admiração- 

-discordância. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a violação do código 

grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a ignorância quanto à teoria da interprisão grupocármica. 

Tecnologia: a técnica anticosmoética da manipulação do megatrafar do outro; as téc-

nicas profiláticas da manipulação interconsciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoetico-

logia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: os efeitos interpresidiários dos atos manipulatórios; os efeitos evolutivos da 

interassistencialidade cosmoética. 

Enumerologia: a voluntariosidade; a corruptibilidade; a malintencionalidade; a cruel-

dade; a imoralidade; a irracionalidade; a injustificabilidade. 

Binomiologia: a submissão passiva do binômio patológico mundinho-interiorose; o bi-

nômio assedex-assedin; a ausência do binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio apelo emo-

cional–abuso interconsciencial. 

Interaciologia: a interação autassédio-heterassédio; a postura antimanipuladora pela in-

teração vontade-intencionalidade-racionalidade; a interação manipulador-manipulado. 

Crescendologia: o crescendo manobra espúria–interprisão grupocármica. 

Trinomiologia: o trinômio acobertamento-impunidade-reincidência. 

Antagonismologia: o antagonismo hierarquia evolutiva / hierarquia social; o antago-

nismo autoridade moral / autoridade imposta; o antagonismo livre arbítrio / determinismo; o an-

tagonismo ação anticosmoética / conscientização tarística; o antagonismo manobra perniciosa 

oculta / atitude salutar anônima. 

Paradoxologia: o paradoxo da esperteza; o paradoxo da conquista intrafísica se confi-

gurar em débito evolutivo; o paradoxo da megamanipulabilidade cosmoética dos Serenões. 

Legislogia: a lei de Gérson; a desconsideração pelas leis morais; a lei da ação e reação; 

a lei anticosmoética do vale tudo para se dar bem; as leis do holocarma; a lei da inseparabilida-

de grupocármica; as leis da Cosmoética. 

Sindromologia: a síndrome da esperteza baratrosférica. 

Maniologia: a egomania. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a convivioteca; a nosoteca; a agrilhoteca; a legislo-

teca; a comunicoteca; a parapsicoteca. 
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Sociologia; a Parapoliticologia; a Consciencio-

terapia; a Autodiscernimentologia; a Conscienciometrologia; a Intrafisicologia; a Refutaciologia; 

a Descrenciologia; a Cosmoeticologia; a Heterassediologia; a Enganologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin manipuladora; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica;  

o ser interassistencial; a conscin egoica; a conscin eletronótica; o ser desperto. 

 

Masculinologia: o jornalista marrom; o político desonesto; o repórter manipulador da 

notícia; o mentiroso; o jogador psicológico; o manejador da mídia; o explorador das misérias hu-

manas; o internauta difamador; o machão; o religioso manipulador. 

 

Femininologia: a jornalista marrom; a política desonesta; a repórter manipuladora da 

notícia; a mentirosa; a jogadora psicológica; a manejadora da mídia; a exploradora das misérias 

humanas; a internauta difamadora; a sedutora holochacral; a religiosa manipuladora. 

 

Hominologia: o Homo sapiens manipulator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: miniconscin manipuladora = a condição da criança birrenta; maxiconscin 

manipuladora = a celebridade ao utilizar-se da sedução sexochacral; megaconscin manipuladora 

= o estelionatário ao aplicar golpes no mercado. 

 

Culturologia: a cultura patológica do “manda quem pode e obedece quem tem juízo”;  

a cultura da mídia promotora de líderes escusos; a cultura da beleza manipuladora. 

 

Caracterologia: Pela Conscienciometrologia, para efeito de autavaliação dos interessa-

dos, eis, em ordem alfabética, 14 características passíveis de serem encontradas na conscin mani-

puladora: 

01.  Acriticismo: o antidiscernimento. 

02.  Astúcia: a sagacidade embusteira. 

03.  Camuflagem: o disfarce das intenções. 

04.  Coerção: a chantagem; a intimidação; a ameaça velada. 

05.  Corporativismo: a defesa de interesses pessoais ou da categoria profissional. 

06.  Demagogia: o populismo; o ato de fazer média para obter vantagens. 

07.  Falsificação: a adulteração; a fraude. 

08.  Indução: a sugestão capciosa; o conto do vigário. 

09.  Insinceridade: a intencionalidade patológica. 

10.  Mentiraria: o engano; a fraude. 

11.  Perfídia: o bifrontismo. 

12.  Politicagem: a troca de favores ou privilégios; o negocinho. 

13.  Sedução: os galanteios; a adulação. 

14.  Vitimização: a vampirização cronicificada. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis por exemplo, na ordem alfabética, 15 áreas 

de manifestações na Socin Patológica, podendo apresentar manipulações evidentes: 

01.  Administração pública: a aprovação de medidas contrárias aos interesses do povo. 

02.  Arte: a deturpação dos fatos históricos em filmes ou obras literárias. 

03.  Comercial: a venda de gato por lebre. 

04.  Comunicação: a utilização anticosmoética do poder da oratória. 
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05.  Educacional: as múltiplas alterações das leis educacionais falseando a qualificação 

do ensino. 

06.  Empresarial: a obscurização das reais necessidades dos funcionários através de 

pseudogratificações. 

07.  Esportiva: a manipulação dos resultados nas competições. 

08.  Financeira: a alteração do regime de contribuição fiscal enganando a Receita Fe-

deral. 

09.  Industrial: a camuflagem dos rótulos induzindo o consumidor ao erro. 

10.  Marketing: a propaganda enganosa ou preconceituosa. 

11.  Midiática: a inculcação insidiosa de valores, comportamentos e princípios sociais. 

12.  Parapsíquica: o show de fenômenos ludibriando conscins fragilizadas. 

13.  Política: a demagogia dos candidatos. 

14.  Religiosa: a sedimentação da lavagem cerebral. 

15.  Saúde: a tapeação dos pacientes com terapias milagrosas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin manipuladora, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ajudante  de  algoz:  Conviviologia;  Nosográfico. 

02.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

03.  Articulador:  Evoluciologia;  Neutro. 

04.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

06.  Consréu  estelar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Egocentrismo:  Egologia;  Neutro. 

08.  Holopensene  perversor:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

09.  Jornalismo  marrom:  Comunicologia;  Nosográfico. 

10.  Linguagem  corruptora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Megamanipulabilidade:  Evoluciologia;  Neutro. 

12.  Nosopensene:  Nosopensenologia;  Nosográfico. 

13.  Policonscienciologia:  Policarmologia;  Neutro. 

14.  Reciclagem  do  temperamento:  Temperamentologia;  Homeostático. 

15.  Solidariedade  maligna:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIN  MANIPULADORA,  AO  TRANSGREDIR  OS  DI-
REITOS  CONSCIENCIAIS  DE  OUTREM,  REFORÇA  OS  ELOS  

DE  INTERPRISÃO  E  AMPLIA  A  DÍVIDA  GRUPOCÁRMICA,  
ASSUMINDO  COMPROMISSO  DE  RESGATE  FUTURO. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, consegue identificar a relação da manipulação 

anticosmoética com a interprisão grupocármica? Já superou esta fase de imaturidade cons-

ciencial? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Dyer, Wayne W.; Não se deixe Manipular pelos Outros: Técnicas Dinâmicas para Vencer na Vida por 

suas Próprias Forças (Pulling Your Own Strings); trad. Ruy Jungmann; 278 p.; 10 caps.; 100 questões avaliativas pes-

soais; 20 relatos; 21 x 14 cm; br; Record; 6ª Ed.; 1978; Rio de Janeiro, RJ; páginas 30 a 33. 
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C O N S C I N    M E C E N A S    C O S M O É T I C A  
( RE T R I B U I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin mecenas cosmoética é a pessoa, homem ou mulher, dedicada  

a assistir financeiramente, sem retorno monetário, projetos e obras tarísticas e interassistenciais, 

notadamente nas áreas científica, cultural e educacional, com ênfase no patrocínio de livros cons-

cienciológicos e empreendimentos evolutivos. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. O termo mecenas vem do idioma Latim, maecenas, antropônimo de Caio Cilino Mece-

nas (60–8 a.e.c), político e diplomata romano, protetor das Artes e das Letras. Surgiu, no idioma 

Português, no Século XVI. O vocábulo cosmos procede do idioma Grego, kósmos, “ordem; orga-

nização; mundo; universo”. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo procede do 

mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. A palavra ética 

deriva do idioma Latim, ethica, “Ética; Moral natural; parte da Filosofia aplicada à Moral”, e esta 

do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Conscin patrocinadora cosmoética. 2.  Conscin mecenas assistencial. 

3.  Sponsor cosmoético. 4.  Mantenedor financeiro cosmoético. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin mecenas cosmoética, conscin mecenas 

cosmoética primária e conscin mecenas cosmoética avançada são neologismos técnicos da Retri-

buiciologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin marqueteira. 2.  Conscin patrocinadora convencional.  

3.  Conscin assistencialista demagógica. 

Estrangeirismologia: o buffer pró-evolutivo; o perfil strong profile da conscin generosa. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente da holomaturescência 

quanto à Retribuiciologia Cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares coadjutores ao tema: – Mecena-

to cosmoético: megaoportunidade. Mecenado autoral: megarresponsabilidade. 

Ortopensatologia: – “Megamecenato. A Serenologia é o megamecenato. Com o seu 

toque, o Ser Serenão tem de ser, obrigatoriamente, um Megamecenas da Evolução Consciencial”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da retribuição cosmoética; o holopensene pessoal 

da interassistência; os ortopensenes; a ortopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade 

centrada na interassistência monetária; a fôrma holopensênica favorecendo a acumulação finan-

ceira cosmoética; o holopensene atrator de dinheiro “limpo”; o materpensene das finanças interas-

sistenciais. 

 

Fatologia: a prática fraterna e desinteressada do mecenatismo; o aporte significativo de 

recursos pela conscin large; o anonimato mecênico; o mecenato cosmoético na condição de cláu-

sula pétrea da autoproéxis; a gestão assistencial dos próprios recursos financeiros; a evitação do 

autodesperdício; a assistência inegoica; a discrição quanto à doação, solicitada por alguns mece-

nas cosmoéticos; o rastro pessoal de generosidade; a responsabilidade do mecenado; o antidesper-

dício de recursos financeiros; as placas e memoriais indicando as conscins doadoras nos empre-
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endimentos conscienciológicos; a inteligência financeira aplicada à tares; a habilidade em ganhar 

e guardar dinheiro; o fato de quanto mais o mecenas cosmoético subsidia projetos evolutivos, 

mais recebe recursos; os aportes na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) do patrono cosmoético; as or-

tolideranças mecênicas à frente dos projetos expansionistas da Comunidade Conscienciológica 

Cosmoética Internacional (CCCI); o financiamento do Megacentro Cultural Holoteca; a Associa-

ção Internacional para a Expansão da Conscienciologia (AIEC); a necessidade de Instituições 

Conscienciocêntricas (ICs) centradas no mecenato interassistencial; a decisão lúcida de a conscin 

investir financeiramente na evolução pessoal e alheia; o livre arbítrio da conscin mecenas cosmo-

ética de financiar empreendimentos evolutivos; a inclusão do mecenas cosmoético na Enciclopé-

dia dos Credores Grupocármicos. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a retrovida na con-

dição de mecenas de intelectuais e cientistas; a recomposição necessária de retrovidas voltadas  

à usurpação financeira; a hipótese da retrovivência na condição de biblioclasta e a atual ressoma 

de mecenas bibliográfico; o paradever do intermissivista em apoiar iniciativas conscienciológicas 

libertárias. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo aporte-retribuição; o sinergismo amparo de função–me-

cenato cosmoético; o sinergismo minipeça-maximecanismo; o sinergismo entre os ex-colegas de 

Curso Intermissivo na atual ressoma. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PPP); o princípio da descrença 

(PD) aplicado na seleção dos investimentos tarísticos; o princípio de ninguém evoluir sozinho. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) contendo cláusula sobre o mecena-

to interassistencial; o código pessoal de magnanimidade. 

Teoriologia: a teoria da inteligência financeira proexogênica; a teoria da responsabili-

dade social. 

Tecnologia: as técnicas evolutivas; a técnica das 50 vezes mais aplicada à acumulabi-

dade financeira. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico associado à condição de mecenas 

interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoe-

ticologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Proe-

xistas; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia. 

Efeitologia: o efeito da doação inegoica; o efeito do anonimato do mecenas cosmoético. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da generosidade teática; as neossinapses 

decorrentes da doação anônima. 

Ciclologia: o ciclo ganhar-poupar-doar; o ciclo das retrovidas voltadas à assistência fi-

nanceira. 

Enumerologia: o mecenato artístico; o mecenato desportivo; o mecenato intelectual;  

o mecenato científico; o mecenato conscienciológico; o mecenato autorrevezamentológico; o me-

cenato cosmoético. A dotação; a outorga; a subvenção; a contribuição; a dádiva; o patrocínio;  

o legado. 

Binomiologia: o binômio ocasião-oportunidade; o binômio dinheiro-proéxis; o binômio 

recebimento-retribuição; o binômio admiração-discordância; o binômio empreendedor-patroci-

nador; o binômio perdularismo-superficialismo; o binômio livro-tratado; o binômio dicionário- 

-enciclopédia; o binômio dinheiro-energia. 

Interaciologia: a interação mecenas-mecenado; a interação mecenas-autor. 

Crescendologia: o crescendo da assistência policármica; o crescendo das doações cos-

moéticas; o crescendo mecenato–voluntariado conscienciológico. 
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Trinomiologia: o trinômio provedor-financiador-amparador; o trinômio motivação-tra-

balho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio volição-intenção-decisão-determinação-sustentação; o po-

linômio crescendológico Helenismo-Renascimento-Iluminismo-Conscienciologia. 

Antagonismologia: o antagonismo mecenas cosmoético / financiador convencional;  

o antagonismo doação para tares / doação para tacon. 

Paradoxologia: o paradoxo do intermissivista na condição de conscin miserê. 

Politicologia: a meritocracia do mecenas e do mecenado; a retribuiciocracia. 

Legislogia: a lei do mecenato; a lei Rouanet; as leis de incentivo cultural; a lei do maior 

esforço aplicada aos megaprojetos conscienciológicos institucionais. 

Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia; a retribuiciofilia; a autorganizaciofilia. 

Sindromologia: a reversão prática da síndrome da autovitimização por meio da retribui-

ção cosmoética das achegas proéxicas. 

Maniologia: a superação da mania de jogar recursos financeiros “pela janela”; a recicla-

gem da mania de gastar em futilidades. 

Mitologia: o mito de só poder ser mecenas cosmoético quem tem muito dinheiro. 

Holotecologia: a cosmoeticoteca; a conscienciografoteca; a proexoteca; a assistenciote-

ca; a retrocognoteca; a convivioteca; a culturoteca. 

Interdisciplinologia: a Retribuiciologia; a Mecenatologia Consciencial; a Interassisten-

ciologia; a Autorrevezamentologia; a Autorganizaciologia; a Proexologia; a Seriexologia; a Re-

trocogniciologia; a Paradireitologia; a Intermissiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin mecenas cosmoética; a conscin com toque de Midas; a conscin 

com inteligência financeira proexogênica; a ex-conscin miserê; a conscin lúcida; o ser desperto;  

o ser interassistencial. 

 

Masculinologia: o ex-perdulário; o ex-agiota; 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 conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; 

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a ex-perdulária; a ex-agiota; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens consciuslargus; o Homo sapiens sustentator; o Homo 

sapiens coadjutor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens oeconomicus; o Homo sapiens 

cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens maxifraternus. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin mecenas cosmoética primária = a pessoa ao realizar a compra 

antecipada de alguns exemplares de livro conscienciológico a ser publicado futuramente; conscin 

mecenas cosmoética avançada = a pessoa ao realizar o patrocínio integral de livro consciencioló-

gico, viabilizando o lançamento imediato da obra. 

 

Culturologia: a cultura da sustentabilidade interassistencial; a cultura do patrocínio 

cosmoético; a cultura da tares. 

 

Mecenatologia. Ao longo da História, reconhecidos mecenas, entre eles monarcas, aris-

tocratas, integrantes do clero e banqueiros, financiaram pintores, escultores, compositores, litera-

tos e intelectuais. Renomados artistas eram acolhidos nas cortes europeias para produzirem obras 

exaltando os feitos dos patronos, com objetivo de projeção política dos mecenas. Eis, em ordem 

cronológica, por exemplo, 3 artistas do Renascimento patrocinados por mandatários e famílias 

ilustres: 

1.  Sandro Boticcelli (1445–1510): pintor italiano patrocinado pela Família Medici, de 

Florença, autor da pintura O Nascimento de Vênus, na qual a figura mítica de Zéfiro é retratada. 

2.  Leonardo da Vinci (1452–1519): polímata italiano, patrocinado por Ludovico Sforza 

(1452–1508), de influente família de Milão. 

3.  Michelangelo di Lodovico Buonarrati (1475–1564): pintor e escultor italiano patro-

cinado por Lorenzo de Medici (1449–1492), reconhecido mecenas florentino. 

 

Tipologia. Segundo a Intencionologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 tipos 

de conscins mecenas cosmoéticas atuantes na CCCI (Ano-base: 2016): 

01.  Associados do Programa Amigos da Enciclopédia: apoiadores financeiros das ins-

tâncias de produção da Enciclopédia da Conscienciologia. 

02.  Associados do Programa Amparadores do Campus: apoiadores financeiros da ma-

nutenção e expansão do Campus Saquarema do Instituto Internacional de Projeciologia e Cons-

cienciologia (IIPC). 

03.  Financiadores de aquisição de terrenos na Cognópolis: patrocinadores da compra 

de áreas de terras, depois doadas à construção de condomínios residenciais no Bairro do Conheci-

mento e / ou projetos institucionais. 

04.  Financiadores de discentes da Conscienciologia: patrocinadores da participação 

de alunos em cursos e eventos conscienciológicos. 

05.  Financiadores de laboratórios de autopesquisa: patrocinadores da construção de 

laboratórios de autexperimentação nos campi conscienciológicos. 

06.  Financiadores de livro conscienciológico: patrocinadores financeiros da publica-

ção de obras tarísticas, a exemplo das lançadas pela Associação Internacional Editares. 

07.  Financiadores de monumentos conscienciológicos: patrocinadores de obras insti-

tucionais, a exemplo do Monumento à Paz, Rosa dos Ventos e da bandeira da ONU, localizados 

no marco central do CEAEC. 

08.  Financiadores de sede intrafísica de IC: apoiadores financeiros da construção, re-

forma e / ou aluguel de sede de Instituição Conscienciocêntrica. 

09.  Financiadores do Tertuliarium: patrocinadores da edificação do primeiro Debató-

dromo do Planeta, por meio da aquisição de “tijolinhos” do prédio, entre outros tipos de doação. 

10.  Financiadores de tratamentos médicos: patrocinadores de procedimentos de saúde 

especializados e / ou urgentes a compassageiros evolutivos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a conscin mecenas cosmoética, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  de  sustentação  pensênica:  Pensenologia;  Neutro. 

02.  Apoiante:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Código  pessoal  de  generosidade:  Paradireitologia;  Homeostático. 

04.  Conscin  large:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

05.  Crescendo  Renascimento-Conscienciologia:  Recinologia;  Homeostático. 

06.  Expediente  neoenciclopediológico:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

07.  Finanças  interassistenciais:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

09.  Inteligência  financeira  proexogênica:  Proexologia;  Neutro. 

10.  Interação  dos  recebimentos:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Mecenatologia:  Interassistenciologia;  Neutro. 

12.  Paradever  intermissivo:  Intermissiologia;  Homeostático. 

13.  Qualidade  da  intenção:  Intencionologia;  Neutro. 

14.  Retribuiciologia:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Senso  de  autodoação  cosmoética:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  MECENAS  COSMOÉTICA  LÚCIDA  COMPREEN- 
DE  A  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  EXPRESSA  NA  ATITUDE 
DE  RETRIBUIR  OS  APORTES  FINANCEIROS  RECEBIDOS 

EM  PROL  DOS  NEOEMPREENDIMENTOS  TARÍSTICOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera a hipótese de ser consciência doadora 

financeira pró-evolutiva? Já abre mão de recursos monetários excedentes em prol de projetos in-

terassistenciais? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Burckhardt, Jacob; A Cultura do Renascimento na Itália: Um Ensaio (Die Kultur der Renaissance in 
Italien: Ein Versuch); int. Peter Burke; revisores Renato Potenza Rodrigues; & Pedro Carvalho; trad. Sérgio Tellaroli; 504 

p.; 44 caps.; 33 citações; 1 microbiografia; 28 refs.; ono.; 18 x 12,5 cm; br.; Companhia de Bolso; São Paulo, SP; 2009; 

páginas 1 a 504. 
2.  Waldo, Vieira; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;  

p. 1.049. 

 

E. M. M. 
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C O N S C I N -M E D I C A M E N T O  
( P A R A T E R A P E U T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin-medicamento é a intermissivista interassistencial cosmoética, 

homem ou mulher, oportunamente utilizada pelos amparadores extrafísicos, de modo consciente 

ou inconsciente, na condição de remédio emergencial ministrado a outras conscins e / ou conscie-

xes assistidas, com imediatos efeitos energéticos paraprofiláticos e / ou paraterapêuticos. 

Tematologia. Tema central homeostático.  

Etimologia. 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 vocábulo medicamento vem 

do mesmo idioma Latim, medicamentum, “medicamento; medela; mezinha; remédio; droga; 

beberagem; preparação; veneno”. Surgiu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Conscin-medicação. 02.  Conscin-remédio. 03.  Conscin-bebera-

gem. 04.  Conscin-fármaco. 05.  Conscin-bálsamo. 06.  Conscin-lenitivo. 07.  Conscin-panaceia. 

08.  Conscin-poção. 09.  Conscin-medicinal. 10.  Conscin-mezinha. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin-medicamento, conscin-medicamento in-

consciente e conscin-medicamento consciente são neologismos técnicos da Paraterapeuticologia.  

Antonimologia: 1.  Conscin-veneno. 2.  Conscin-tóxico. 3.  Conscin-placebo. 4.  Cons-

cin-peçonha. 5.  Conscin-alantíase. 6.  Conscin-energívora. 

Estrangeirismologia: a maîtrise de soi autolúcida na prestação de serviço interassisten-

cial competente; a crença ingênua no chazinho curalotodo; a doação terapêutica de energias cons-

cienciais (ECs) considerada medicine douce; o efeito farmacológico retard; as energias consci-

enciais medicamentosas agindo ao modo de pansement para feridas morais; o caregiver conscien-

cial espontâneo; a guérison miraculeuse banalizada pelo cotidiano; o uso tradicional do falso qui-

tapesares infalible; os manuais de l’art de guérir soi-même, jamais substitutos da autopesquisa 

profunda; o bem-estar íntimo no andar pari passu com a multidimensionalidade; a presença cons-

ciencial detox; a personalidade cujo aporte energético representa soulagement para todos. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao epicentrismo autolúcido na Interassistenciologia.  

Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: –  Presenças 

podem curar. Há consciências medicinais. Amparadores: curadores invisíveis. Sejamos conscins 

medicamentosas. Heterocura é paliativo. Automotivação significa saúde. Dosagens definem re-

sultados. Conscins balsâmicas aliviam. Certas psicosferas medicam.  

Citaciologia. Mens sana in corpore sano (Mente sã em corpo são; Décimo Juvenal;  

Séculos I e II).  

Proverbiologia. “O que arde cura, o que aperta segura”. “De alguma coisa há de se 

morrer” (De algo hay que morirse). 

Ortopensatologia: – “Medicamento. Querer continuar vivendo respirando é o pri-

meiro, o maior e o mais potente medicamento que existe para combater qualquer doença”.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal auto e heterocurativo; o holopensene pessoal cui-

dador; a fôrma holopensênica interassistencial; a autopensenização doadora paradireitológica; 

o materpensene da autodisponibilidade interassistencial madura; a autopensenidade mórbida; as 

intoxicações patrocinadas pela patopensenização do assistido; os intrusopensenes; a intrusopense-

nidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os zimopensenes; a zimopensenidade; os an-

ciropensenes; a anciropensenidade; a autopensenização heterodesassediante; a pensenosfera me-

dicamentosa; a autopensenidade linear; a autopensenização balsâmica. 
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Fatologia: as fórmulas tarísticas curativas eficazes; o assistente sendo remédio para 

muitos males; a ação profilático-terapêutica da tares; a terapia de ideias; o conhecimento dos 

princípios ativos das medicações; os autajustes finos necessários ao melhor uso assistencial das 

ECs pessoais; o aumento da quantidade da qualidade energética medicamentosa devido à recin do 

doador ou doadora; a prescrição medicinal correta; a presença atuando qual tisana revigorante; os 

perigos, nem sempre ocultos da automedicação química indiscriminada para a conscin assisten-

cial; as afecções crônicas decorrentes da ausência de reciclagens existenciais; as residências doen-

tes atendidas pela conscin assistencial; os ambientes poluídos adoecendo corpos humanos; os ali-

mentos industriais indigestos, processados e transformados em bombas químicas; a limitada ciên-

cia médica intrafísica Psicossomática; o desconhecimento científico da Psicossomatologia; a so-

matização e carência insaciável devido à autopiedade da personalidade com baixa autestima;  

a presença intoxicante; a utilização abusiva de medicações milagrosas em dosagens equivocadas; 

os 5 estágios vivenciados pelo doente terminal (negação, revolta, barganha, depressão e aceita-

ção); as interações medicamentosas ignoradas; o realismo do mau-olhado; as manifestações noso-

lógicas da pele, pulmões e rins, devidas a energias conscienciais tóxicas; o quebranto; a evitação 

dos perigos invisíveis da iatrogenia hospitalar pelo assistente doador; o discurso curativo; o po-

tencial autorreciclogênico da conscin-medicamento; a habilidade interassistencial do apoticário 

tarístico dosando o composto de palavras medicamentosas; o valor da higienização e depuração 

energética frequente de ambientes; o linimento eficaz popularizado pela medicina tradicional; as 

possibilidades remissivas insuspeitadas do macrossoma autorregenerativo; o pensamento mágico, 

na tentativa de transformar o imaginário em realidade; a irreverência cosmoética paradidática uti-

lizada pela conscin-medicamento, quebrando excessos de formalismos e etiquetas intimidadoras; 

a cura pelas palavras cosmoéticas; a catarse cosmoética autocurativa; a inevitabilidade da autocu-

ra através da reconciliação. 

 

Parafatologia: a autodefesa resultante do estado vibracional (EV) profilático; o arco 

voltaico providencial promovendo desbloqueios corticais e paracorticais; a mobilização básica de 

energias (MBE); as ECs revitalizantes do doador ou doadora universal; os fenômenos de efeitos 

físicos regenerativos promovidos pela conscin ectoplasta; o ato técnico extrafísico anônimo agin-

do no cerne das parapatologias conscienciais através das ECs; o cascagrossismo anulando a autos-

sinalética energoparapsíquica; a autoparavacinação progressiva do mitridatismo interassistencial; 

a intervenção extrafísica medicinal; o amparo funcional da equipex qualificada à conscin-medica-

mento; as cirurgias invisíveis cotidianas; a autodecantação paragenética decorrente das recins ci-

rúrgicas da conscin-medicamento; o assistente em cuja psicosfera ocorre o enxague das ECs para-

patológicas gravitantes no psicossoma do recém-dessomante; o despertamento extrafísico de 

consciexes na segunda dessoma devido à decantação das ECs holochacrais restantes; a observân-

cia dos critérios multidimensionais no ato de assistir; o choque energético entre mãe hospedeira 

e feto da neoconscin; o colapso energético; as autopesquisas parapsíquicas em níveis de excelên-

cia facilitando o trabalho da equipex especializada; o critério na paradosagem e doação de ECs 

curativas; os “milagres religiosos” cuja origem é a energia consciencial (EC) ignorada, modulada 

por intervenções extrafísicas; a paraimunidade energossomática crescente conquistada pelo reite-

rado ato de assistir; o preparo meticuloso da paracirurgia; o acesso às Centrais Extrafísicas para 

refazimento holossomático de mediadores assistenciais; as autodefesas cosmoéticas perante ener-

gias conscienciais tóxicas; as autointoxicações energéticas recorrentes; a presença consciencial 

pacífica elevando o padrão energético de consciências e ambientes; a importância do processa-

mento singular de alimentos no holossoma da conscin doadora; as energodiálises providenciais 

desassimilatórias garantindo a segurança parapsíquica homeostática da conscin-medicamento. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autocuroterapia–saúde consciencial; o sinergismo Higi-

ene Mental–Higiene Consciencial; o sinergismo efeitos colaterais–perdas evolutivas; o sinergis-
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mo psicosfera límpida–doação interassistencial; o sinergismo autoparavacinação-autoparaimu-

nidade; o sinergismo sobrepairamento-imperturbabilidade. 

Principiologia: os princípios interassistenciais; o princípio assistencial da autodoação; 

o princípio da descrença (PD); o princípio de conservação da vitalidade; o princípio da mutuali-

dade; o princípio da prestimosidade; o princípio da complementaridade; o princípio de o soma 

ser severo  juiz da conduta consciencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC); o código vigente; o códego; o codex subtilissimus; o codex alimentarius; o código de 

conduta interassistencial. 

Teoriologia: a teoria da interassistencialidade; a teoria da assimilação simpática (as-

sim); a teoria da desassimição simpática (desassim); a teoria do pensene; a teoria da evocação 

assistencial; a teoria da tenepes; a teoria das Centrais Extrafísicas. 

Tecnologia: a técnica do acoplamento energético; a técnica da ancoragem autorreciclo-

gênica; a técnica do arco voltaico craniochacral; as técnicas médicas complementares; a técnica 

do estado vibracional profilático; a técnica do autencapsulamento energético; a técnica das 100 

autafirmações realistas; a técnica do heterencapsulamento energético. 

Laboratoriologia: o labcon medicamentoso; o laboratório conscienciológico da Cons-

ciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienci-

ológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório 

conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cos-

moeticologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Autopensenologia; 

o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível da 

Serenologia.  

Efeitologia: o efeito kriptonita; o efeito nocivo da imposição energética; a remissão 

garantida pelo efeito da posologia correta; o efeito paranalgésico; o efeito para-hemostático;  

o efeito paracalmante; o efeito paranestésico; o efeito paracicatrizante; o efeito contágio nas 

multidões. 

Neossinapsologia: as neossinapses resultantes da autocura; as neossinapses resultantes 

da heterocura; as neossinapses resultantes do adoecimento; as neossinapses resultantes da higi-

dez consciencial; as neossinapses resultantes da mesologia; as neossinapses resultantes do holo-

pensene de origem; as neossinapses resultantes da imunidade. 

Ciclologia: o ciclo ação-reação; o ciclo da catálise química; o ciclo da decantação me-

dicinal; o ciclo da supersaúde; o ciclo da dinamização homeopática; o ciclo da decocção medici-

nal; o ciclo da infusão medicinal. 

Enumerologia: o paramedicamento tardio; o paramedicamento concentrado; o para-

medicamento suave; o paramedicamento efetivo; o paramedicamento potente; o paramedicamen-

to profilático; o paramedicamento providencial. 

Binomiologia: o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio antivitimização-auto-

benignidade; o binômio morbidez-higidez; o binômio maus hábitos–resultados funestos; o binô-

mio dosagem-efeito; o binômio adoecimento-remissão; o binômio fragilidade-vigorosidade. 

Interaciologia: a interação exames clínicos periódicos–medicina preventiva; a intera-

ção conscin-consciex; a interação ECs-refazimento; a interação patológica encucação-inculpa-

ção; a interação patológica ruminação-assimilação; a interação homeopatia-alopatia; a intera-

ção anamnese-procedimento. 

Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo dosagem fracionada–dose única; 

o crescendo paliativo-cura; o crescendo energético meia-força–força total; o crescendo conscin-

medicamento–amparador técnico funcional; o crescendo inconsciência-consciência; o crescendo 

patologia-homeostasia.  

Trinomiologia: o trinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autoprescrição; o trinômio in-

terferência-intervenção-intercessão; o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio efeito 

imediato–efeito mediato–efeito tardio; o trinômio Central Extrafísica da Verdade (CEV)–Central 
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Extrafísica da Fraternidade (CEF)–Central Extrafísica de Energia (CEE); o trinômio ampara-

dor-assistente-assistido; o trinômio interassistencial eu-você-ele(a). 

Polinomiologia: o polinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompan-

hamento; o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio recepção-aten-

dimento-tratamento-medicação; o polinômio gratidão-participação-retribuição-contribuição;  

o polinômio apatia-antipatia-simpatia-empatia; o polinômio da MBE circuito fechado–EV–exte-

riorização–absorção de energias. 

Antagonismologia: o antagonismo enfermidade  / imunidade; o antagonismo medica-

ção indicada / medicação contraindicada; o antagonismo doença / cura; o antagonismo remédio 

/ veneno; o antagonismo imprevisão / prevenção; o antagonismo terapia alternativa / terapia de-

finitiva; o antagonismo saúde / patologia. 

Paradoxologia: o paradoxo de o medicamento tóxico poder curar; o paradoxo da vaci-

na; o paradoxo de a substância tóxica ao invés de matar, poder fortalecer; o paradoxo da dina-

mização na Homeopatia; o paradoxo autodefensivo; o paradoxo do adoecimento da conscin-

medicamento devido à negligência na desassim. 

Politicologia: a política de saneamento básico; as políticas sociais sanitárias; a merito-

cracia de assistentes e assistidos. 

Legislogia: as leis da Heterocuroterapia; as leis da Natureza; a lei do mais apto; a lei 

da empatia; a lei do retorno; a lei da harmonia entre opostos; a lei das afinidades. 

Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a energofilia; a profilaxiofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a assistenciofobia; a conscienciofobia; a energofobia; a neofobia; a profila-

xiofobia. 

Sindromologia: o enfrentamento da síndrome de hipocondria mantida pela conscin au-

tovitimizada; a autossuperação da síndrome da baixa autestima assistencial.   

Maniologia: o fim da mania de pedir para si; o banimento da mania de doenças imagi-

nárias decorrentes de intrusões extrafísicas reiterativas e assins insuspeitadas. 

Mitologia: o mito da remissão espontânea de enfermidades devida à intercessão provi-

dencial de equipex funcional operosa invisível aos assistidos e até à conscin-medicamento.  

Holotecologia: a farmacoteca; a medicoteca; a terapeuticoteca; a paraterapeuticoteca;  

a projecioteca; a psicossomatoteca; a energoteca. 

Interdisciplinologia: a Paraterapeuticologia; a Paraclinicologia; a Interassistenciologia; 

a Parafarmacologia; a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Paraimunologia; a Ortopensenologia; 

a Toxicologia; a Consciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-medicamento; a conscin homeostática; a conscin lúcida; a isca 

humana lúcida; a conscin cosmoética irreverente; o ser desperto; a conscin benzedeira; a conscin 

seca-pimenteira; o ser interassistencial; a conscin-aragem. 

 

Masculinologia: o energizador cosmoético; o interassistente; o acoplamentista; o paras-

socorrista; o paraplantonista; o farmacopata; o fisioterapeuta; o médico clínico geral; o massotera-

peuta; o fisiatra; o homeopata; o osteopata; o epicon lúcido; o infiltrado cosmoético; o especialis-

ta; o amparador extrafísico Tao Mao. 

 

Femininologia: a energizadora cosmoética; a interassistente; a acoplamentista; a paras-

socorrista; a paraplantonista; a farmacopata; a fisioterapeuta; a médica clínica geral; a massote-

rapeuta; a fisiatra; a homeopata; a osteopata; a epicon lúcida; a infiltrada cosmoética; a especialis-

ta; a serenona Monja. 

 

Hominologia: o Homo sapiens therapeuticus; o Homo sapiens interassistentialis; o Ho-

mo sapiens sanus; o Homo sapiens conscientiotherapeuticus; o Homo sapiens paradireitologus; 
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o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens pacificus; o Homo 

sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin-medicamento inconsciente = a intermissivista desinformada 

quanto à própria capacidade interassistencial, utilizada pelos amparadores extrafísicos, na condi-

ção de recurso paraterapêutico; conscin-medicamento consciente = a intermivista autolúcida 

quanto à própria capacidade interassistencial, disponível voluntariamente aos amparadores extra-

físicos, na condição de recurso paraterapêutico. 

 

Culturologia: a cultura da saúde; a cultura do melhor para todos; a cultura hospitalar; 

a cultura cuidadora; a cultura do esclarecimento; a cultura participativa; a cultura solidária in-

terassistencial; a cultura do compartilhamento. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin-medicamento, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acoplador  energético:  Energossomatologia;  Homeostático. 

02.  Assim:  Energossomatologia;  Neutro. 

03.  Autocura:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Autodefesa  energética:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

05.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

06.  Automitridatismo:  Autoparaimunologia;  Homeostático. 

07.  Categoria  da  minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Infiltrado  cosmoético:  Anonimatologia;  Homeostático. 

09.  Interação  conscin-ofiex:  Ofiexologia;  Homeostático. 

10.  Medicamento:  Paraterapeuticologia;  Neutro. 

11.  Minipeça  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Neologismo  paraterapêutico:  Paraterapeuticologia;  Homeostático.   

13.  Paradoxo  autodefensivo:  Paradoxologia;  Neutro. 

14.  Redes  parassociais  de  interassistência:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

15.  Subtarefa  relevante:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

 

VISANDO  O  MÁXIMO  APROVEITAMENTO  DO  AUTOPARA-
POTENCIAL  ENERGÉTICO  INTERASSISTENCIAL,  O  INTER-
MISSIVISTA  AUTOLÚCIDO  DISPONIBILIZA  ECS  BENIGNAS  

E  ATUANTES  NA  CONDIÇÃO  DE  CONSCIN-MEDICAMENTO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a doação das energias medicamen-

tosas da própria energosfera? Em caso afirmativo, com qual frequência e resultados?  

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  O Doador de Memórias. Título Original: The Giver. País: EUA. Data: 2014. Duração: 97 min. Gênero: 

Ficção Científica. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: 

Phillip Noyce. Elenco: Jeff Bridges; Meryl Streep; Brenton Thwaites; Alexander Skarsgard; Katie Holmes; Odeya Rush; 

Cameron Monaghan; Taylor Swift; Emma Tremblay; & Alexander Jillings. Produção: Scooter Braun. Roteiro: Michael 
Mitnick. Música: Marco Beltrami. Cinematografia: Ross Emery. Edição: Bary Alexander Brown. Companhia: Walden 

Media. Distribuidora: Partis Filmes; & The Weinstein Company. Sinopse: Com base no romance homônimo de Lois 
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Dowry, o “Doador de Memórias”, imagina pequena comunidade vivendo em mundo aparentemente ideal, sem doenças 

nem guerras, mas também sem sentimentos. Certa pessoa é encarregada de armazenar estas memórias, de maneira a pou-

par os demais habitantes do sofrimento e, também, guiá-los com sabedoria. De tempos em tempos, esta tarefa muda de 
mãos e, agora, cabe ao jovem Jonas (Brenton Thwaites), passar por duro treinamento durante o qual descobrirá verdades 

indesejáveis, rebelando-se contra o status quo daquela imaginária sociedade. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Malu; Autocura através da Reconciliação: Estudo Prático sobre Afetividade; pref. 1ª edição Ma-
rina Thomaz; pref. 2ª edição Daniel Muniz; pref. 3ª edição Cristina Arakaki; pref. 4ª edição Allan Gurgel; revisor Marcelo 

Bellini; 368 p.; 2 seções; 11 caps.; 124 adágios; 23 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 1 esquema; 1 foto; 10 gráfs.; 

6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 3 séries harmônicas; 2 tabs.; 18 técnicas; 5 teorias; 21 
websites; glos. 86 termos; 25 infográficos; 20 cenografias; 84 filmes; posf.; 338 refs.; 28 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 

x 14 cm; enc.; sob.; 4ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 15 a 17, 25, 
26, 29, 42 a 44, 106 a 113, 197, 216, 238, 251, 259, 260 e 261. 

2.  Idem; Binômio Antivitimização-Autobenignidade aplicado à Autocuroterapia; Artigo; Conscientia; Re-

vista; Trimestral; Vol. 12; N. 1; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz 
do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2008; páginas 62 a 73.  

3.  Vieira, Waldo; Conscienciólogo. Paraterapêutica; Artigo; Boletim de Conscienciologia; 4 p.; Ano 

2; N. 21; Informativo da Cooperativa do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia; Centro de Altos 
Estudos da Consciência  (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; abril, 1997; páginas 2 e 3. 

4.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols. 

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.031. 

5.  Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 224 p.; glos. 25 termos; 
alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. revisada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, 

RJ; 1995; páginas 116, 117, 131, 134 e 185 a 187. 
6.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia (IIP); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 137, 229, 300 e 671. 
7.  Idem; Técnica de Viver (Pelo Espírito de Kelvin Van Dine); 186 p.; 60 caps.; 60 ilus.; 18,5 x 13,5 cm; br.; 

8ª Ed.; Comunhão Espírita Cristã (CEC); Uberaba, MG; 1991; páginas 153, 167 e 177. 

 

M. L. B. 
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C O N S C I N    M E S T I Ç A  
( E T N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin mestiça é a pessoa, homem ou mulher, descendente e apresen-

tando características específicas de duas ou mais etnias humanas distintas, cuja fusão racial deno-

ta o princípio do Universalismo, a partir da genética. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência deriva do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”. Apareceu 

no Século XIII. O prefixo intra procede também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; 

no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico pro-

vém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou 

ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Século XIII. A palavra mestiça vem do idioma La-

tim, mixticius, “de raças diferentes”. Apareceu no Século XX. 

Sinonimologia: 1.  Conscin miscigenada. 2.  Conscin multirracial. 3.  Pessoa híbrida. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo mestiça: 

mestiçada; mestiçado; mestiçador; mestiçagem; mestiçamento; mestiçante; mestiçar; mestiçável; 

mesticizar; mestiço. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin mestiça, conscin mestiça insciente e cons-

cin mestiça lúcida são neologismos técnicos da Etnologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin imiscigenada. 2.  Conscin unirracial. 3.  Conscin de raça es-

pecífica.  

Estrangeirismologia: o dégradé da pele de pessoas miscigenadas; a conscin fruto do 

pot-pourri genético; o colored; o criollo; o anti-apartheid; o convívio fulltime com duas ou mais 

etnias. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à prática do Universalismo a partir da miscigenação étnica. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Mestiço: ca-

maleão étnico. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do abertismo consciencial; o holopensene pessoal 

da miscigenação; os etnopensenes; a etnopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; 

os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os conviviopensenes, a conviviopensenidade; os pense-

nes pluriexistenciais; os ortopensenes; a ortopensenidade frente às diversas etnias; os pensenes 

universalistas. 

 

Fatologia: o fruto da miscigenação; as nuanças de duas ou mais raças em única pessoa;  

a exoticidade mestiça; o negro de olhos azuis; a mulata de olhos verdes; o ainoco de cabelos cres-

pos; o soma miscigenado; o hibridismo genético; os produtos derivados dos 3 grandes grupos ra-

ciais: o branco, o negro e o índio; o crescimento da mestiçagem no Brasil, ocorrido no período da 

colonização, devido à promiscuidade e desequilíbrio entre os gêneros; a vivência do racismo im-

pedindo a mistura de etnias; o heterestranhamento frente às características físicas diferenciadas da 

conscin mestiça; a apriorismose; o valor social do autoposicionamento étnico; a comercialização 

internacional das mulatas do carnaval brasileiro; a discriminação de jovens mestiços submetidos 

às cotas de vagas nas universidades federais e estaduais no Brasil; o pré-julgamento patológico 

das conscins em denominar adotada, a criança mulata na companhia da mãe biológica branca de 

descendência europeia; os elogios racistas do tipo negra do cabelo bom; o preconceito velado; as 

crises de identidade; a autaceitação; o trânsito livre entre as etnias; a anticonflituosidade; a geme-
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lidade univitelina mestiça, nascendo duas irmãs, a loiríssima e a negra tizil; a geração de mesti-

ços; a conscin com tom de pele diferenciado, mais claro ou mais escuro, em relação às famílias 

paterna e materna, tornando-se ponto de equilíbrio consanguíneo do grupo familiar; a hipótese de 

a miscigenação poder aumentar a inteligência da conscin, em virtude da multiplicidade genética; 

a democracia racial; a mimetização somática do mestiço; o mestiço doador universal de sangue;  

a importância evolutiva da miscigenação; a infiltração cosmoética da conscin mestiça na família 

nuclear; a ética étnica; a quebra do paradigma racista a partir da força presencial universalista da 

conscin miscigenada; a conscin mestiça primigênia; a mistura de raças em prol da assistência gru-

pocármica.  

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paragenética 

pessoal; o paravisual mestiço, indicando raízes holocármicas; a opção da consciex, em renascer 

no soma mestiço; o link com consciexes multirraciais; a equipe de amparadores extrafísicos de 

aparência mestiça; o encaminhamento de consciexes ex-escravagistas pela conscin mestiça; a ho-

lobiografia pessoal; a exteriorização de energias universalistas a partir da tenepes.  

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo entre as etnias; o sinergismo aprimoramento genético– 

–miscigenação; o sinergismo força presencial mestiça–permeabilidade intergrupal; o sinergismo 

interconsciencial; o sinergismo entre a família nuclear; o sinergismo sensibilidade parapsíqui-

ca–interassistencialidade. 

Principiologia: o princípio de a consciência não possuir etnia; o princípio da heredita-

riedade funcional; o princípio do convívio anticonflituoso; o princípio do antirracismo; o princí-

pio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do univer-

salismo. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria de a miscigenação facilitar a constituição do macrossoma; a teo-

ria da atração dos afins; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da evolução grupal das 

consciências. 

Tecnologia: a técnica da entrevista com parentes mais velhos, a fim de compreender  

os motivos da miscigenação na família; a técnica do parassociograma, identificando parentes  

e contextos da miscigenação do grupo evolutivo; a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técni-

cas auto e heteroconscienciométricas; a técnica do abertismo consciencial; a técnica da esnoba-

ção cosmoética quando houver a prática de racismo junto à conscin mestiça; a técnica da tenepes 

como estratégia assistencial às conscins e consciexes racistas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico auxiliando no exercício do Univer-

salismo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o labo-

ratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico do Curso Inter-

missivo (CI); o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da 

proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Socio-

logia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio 

Invisível da Parapoliticologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da 

Grupocarmologia. 

Efeitologia: os efeitos negativos do preconceito frente à união multiétnica; os efeitos 

positivos da miscigenação na libertação consciencial; os efeitos da paragenética influenciando  

a genética; o efeito da seriéxis refletido na conscin mestiça; os efeitos recicladores das conver-

gências multiculturais; o efeito benéfico da miscigenação nos contextos ego e grupocármico;  

os efeitos do Universalismo no esclarecimento e combate aos preconceitos raciais. 
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Neossinapsologia: a aquisição de neossinapses oriundas do abertismo consciencial, em 

virtude das ressomas em diferentes etnias; as neossinapses antirracistas; as neossinapses advin-

das do convívio multirracial; as neossinapses antiapriorismos; a conquista de neossinapses uni-

versalistas a partir da miscigenação. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo autorrevezador entre etnias. 

Enumerologia: a conscin mestiça universalista; a conscin mestiça superdotada; a cons-

cin mestiça macrossômata; a conscin mestiça doadora; a conscin mestiça fraterna; a conscin 

mestiça autexemplarista; a conscin mestiça infiltrada cosmoética. 

Binomiologia: o binômio miscigenação-multiculturalismo; o binômio soma-retrosse-

nha; o binômio energosfera pessoal–fraternismo; o binômio assistência-responsabilidade; o bi-

nômio fatos-parafatos; o binômio holobiografia-holocarma; o binômio minipeça-maximeca-

nismo; o binômio conscin miscigenada–autoproéxis. 

Interaciologia: a interação familiar; a interação conscin miscigenada–abertismo cons-

ciencial; a interação Paragenética-Genética; a interação miscigenação-renovação; a interação 

entre etnias. 

Crescendologia: o crescendo conscin imiscigenada–conscin miscigenada; o crescendo 

escravagista-escravo-abolicionista; o crescendo conscin mestiça–consciex híbrida; o crescendo 

imiscigenação-miscigenação.  

Trinomiologia: a eliminação do trinômio “raça pura”–apriorismose–preconceito;  

a aplicação prática do trinômio miscigenação-autolibertação-Universalismo. 

Polinomiologia: o polinômio ressoma-oportunidade-reposicionamento-reconciliação;  

o polinômio paragenética-genética-etnia-identidade. 

Antagonismologia: o antagonismo genético negro / branco; o antagonismo universalis-

mo / preconceito; o antagonismo miscigenação / imiscigenação; o antagonismo aceitação / rejei-

ção; o antagonismo libertação / subjugação; o antagonismo inclusão social / exclusão social;  

o antagonismo abertura para neovidas / fixação nas retrovidas. 

Paradoxologia: o paradoxo de a miscigenação brasileira representar abertismo, porém 

ter sido ampliada a partir da escravidão de negros da África trazidos para o Brasil. 

Politicologia: a etnocracia; a cosmocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia. 

Legislogia: a Lei N. 7.716/89, mais conhecida como “Lei Caó”, determinando a igual-

dade racial; a lei de causa e efeito permeando as relações interraciais. 

Filiologia: a etnofilia; a conscienciofilia; a assistenciofilia. 

Fobiologia: a assistenciofobia; a neofobia; a xenofobia; a sociofobia. 

Sindromologia: a síndrome do patinho feio; a síndrome do estrangeiro (SEST); a sín-

drome da subestimação; a síndrome da autovitimização; a síndrome da apriorismose; a síndrome 

da insegurança; a superação das síndromes através da autovalorização consciencial. 

Maniologia: a mania de achar-se diferente de tudo e de todos. 

Mitologia: a superação do mito da raça superior. 

Holotecologia: a etnoteca; a socioteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a evoluciote-

ca; a cosmoteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Etnologia, a Sociologia; a Biologia; a Somatologia; a Parageneti-

cologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Parassociologia; a Macrossomatologia; a Proe-

xologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin mestiça; o ainoco; a conscin lúcida; a conscin universalista; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a isca humana lúcida; a conscin minipeça do maximecanismo in-

terassistencial. 

 

Masculinologia: o caboclo; o sarará; o mulato; o cafuzo; o mameluco; o pardo; o misci-

genado; o intermissivista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o voluntário; o tocador de obra; 

o macrossômata; o proexista; o completista; o reciclante existencial; o inversor existencial;  
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o exemplarista; o conviviólogo; o duplista; o intelectual; o escritor; o verbetólogo; o reeducador; 

o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o experimentador; o parapercepciologis-

ta; o tenepessista; o ofiexista; o atacadista consciencial. 

 

Femininologia: a cabocla; a sarará; a mulata; a cafuza; a mameluca; a parda; a miscige-

nada; a intermissivista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a voluntária; a tocadora de obra;  

a macrossômata; a proexista; a completista; a reciclante existencial; a inversora existencial;  

a exemplarista; a convivióloga; a duplista; a intelectual; a escritora; a verbetóloga; a reeducadora; 

a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a experimentadora; a parapercepciolo-

gista; a tenepessista; a ofiexista; a atacadista consciencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo 

sapiens adaptatus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens 

multiexistentialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens singularis; o Homo sapiens uni-

versalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin mestiça insciente = a consciência intrafísica multirracial incons-

ciente quanto ao próprio potencial interassistencial, autovitimizada, possuindo crise de identidade, 

buscando ser reconhecida e encaixar-se em determinado grupo étnico; conscin mestiça lúcida  

= a pessoa miscigenada autoconsciente quanto à própria responsabilidade interassistencial e re-

presentatividade universalista. 

 

Culturologia: a cultura das misturas de raças; a Multiculturologia. 

 

Personalidades. Sob a ótica da Representaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabé-

tica, 10 personalidades históricas brasileiras, representando a categoria das conscins mestiças, 

passíveis de estudo, em função das posturas interassistenciais independente do Zeitgeist da época 

e / ou condição racial: 

01.  Afonso Henriques de Lima Barreto (1881–1922). Nascido no Rio de Janeiro, RJ, 

conhecido por Lima Barreto, foi jornalista, escritor e militante a favor da igualdade racial e social. 

Filho de mestiços, publicou 19 obras literárias com críticas às injustiças sociais. 

02.  André Pinto Rebouças (1838–1898). Nascido em Cachoeira, BA, conhecido por 

André Rebouças, foi engenheiro civil militar, matemático, astrônomo, professor e abolicionista. 

Filho de mestiços, Rebouças desenvolveu técnicas inovadoras de engenharia, incluindo o uso do 

concreto armado, utilizado pela primeira vez no Brasil, em 1875. 

03.  Antonio Carlos Gomes (1836–1896). Nascido em Campinas, SP, conhecido pelo 

nome de Carlos Gomes, foi músico clássico e o mais importante compositor brasileiro de ópera. 

Filho de pai mulato e mãe cabocla, teve o trabalho reconhecido internacionalmente, sendo o pri-

meiro compositor brasileiro a ter as obras apresentadas no reconhecido Teatro alla Scala, em Mi-

lão, entre as mais famosas casas de ópera do mundo.  

04.  Francisco Gomes Brandão (1794–1870). Nascido em Salvador, BA, conhecido por  

Francisco Jê Acaiaba de Montezuma, foi político, advogado e abolicionista. Filho de pai portu-

guês e mãe mestiça, foi defensor da emancipação dos escravos e cofundador da Ordem dos Advo-

gados do Brasil (OAB).  

05.  Hermenegildo Rodrigues de Barros (1866–1955). Nascido em Januária, MG, co-

nhecido por Hermenegildo de Barros, foi jurista brasileiro e escritor. Filho de pai mestiço e mãe 

branca, foi o segundo afrodescendente nomeado em 1919 como ministro do Supremo Tribunal 

Federal. 

06.  Joaquim Maria Machado de Assis (1839–1908). Nascido no Rio de Janeiro, RJ, 

conhecido por Machado de Assis, foi escritor, jornalista, cronista e teatrólogo. Filho de pai mu-
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lato e mãe portuguesa, Machado de Assis, foi considerado o maior literário brasileiro e fundou  

a Academia Brasileira de Letras em 1897, tornando-se presidente da instituição até o fim da vida.  

07.  José Carlos do Patrocínio (1853–1905). Nascido em Campos dos Goytacazes, RJ, 

conhecido por José do Patrocínio, foi jornalista, farmacêutico, escritor e abolicionista. Filho de 

pai branco e mãe negra (escrava), foi responsável por militâncias abolicionistas importantes na 

década antecedente à assinatura da Lei Áurea. 

08.  Luiz Gonzaga Pinto da Gama (1830–1882). Nascido em Salvador, BA, conhecido 

por Luiz Gama, foi jornalista e escritor. Filho de pai branco português e mãe negra, conquistou 

judicialmente a própria liberdade e passou a atuar na advocacia em prol dos escravos, defendendo 

as causas emancipacionistas dos negros, sendo considerado entre os maiores abolicionistas do 

Brasil. 

09.  Manuel Raimundo Querino (1851–1923). Nascido em Santo Amaro da Purifica-

ção, BA, conhecido por Manuel Querino, foi intelectual, escritor e artista plástico. Filho de pais 

mestiços e negros, aluno fundador da academia de Belas Artes da Bahia. Querino foi líder abolici-

onista e pioneiro nos registros antropológicos da cultura africana na Bahia. 

10.  Pedro Augusto Carneiro Lessa (1859–1921). Nascido em Serro, MG, conhecido 

como Pedro Lessa, foi jurista magistrado, político, professor e escritor. Filho de pais de origem 

mestiça (registros mostram 1 dos avós com descendência negra), Lessa foi o primeiro mestiço  

a ser Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), em 1907, e integrante da Academia Brasileira 

de Letras (ABL), em 1910. 

 

Infiltração. Por hipótese, a conscin mestiça primigênia na família, pode apresentar-se na 

condição de infiltrada cosmoética, objetivando quebrar paradigmas racistas e renovar o holopen-

sene das famílias materna e paterna, através da representatividade holossomática da fusão étnica 

no grupocarma. 

Reconciliação. O nascimento da conscin fruto de miscigenação pode facilitar a reconci-

liação e aproximação das consciências de etnias díspares, a partir da opção das famílias em supe-

rar preconceitos em prol da “boa criação” e integridade da criança mestiça. A miscigenação pode 

ser pano de fundo para ocorrer libertações grupocármicas. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin mestiça, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Afrodescendência  funcional:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

03.  Choque  cultural:  Civilizaciologia;  Neutro. 

04.  Culturologia:  Intrafisicologia;  Neutro. 

05.  Dupla  cidadania  funcional:  Autexperimentologia;  Neutro. 

06.  Etnocracia:  Politicologia;  Nosográfico. 

07.  Força  presencial:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Hibridismo:  Comunicologia;  Neutro. 

09.  Imiscigenação:  Parassociologia;  Nosográfico. 

10.  Infiltrado  cosmoético:  Anonimatologia;  Homeostático. 

11.  Macrossomatologia:  Somatologia;  Homeostático. 

12.  Plenitude  convivencial:  Conviviologia;  Neutro. 

13.  Preconceito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Racismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6921 

A  CONSCIN  MESTIÇA,  POR  MEIO  DA  PRÓPRIA  FORÇA  

PRESENCIAL,  PODE  AUXILIAR  OUTRAS  CONSCIÊNCIAS   
A  DESENVOLVEREM  O  FRATERNISMO  E  O  UNIVERSA- 

LISMO,  MINIMIZANDO  APRIORISMOS  ENTRE  ETNIAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda possui algum resquício de posturas secta-

ristas em função da etnia alheia? Mantém holopensene favorável à miscigenação racial?  

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à De-

sassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisoras Helena Araújo; & Erotides Louly; 208p.; 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; página 21. 

2.  Horbach, Carlos; Memória Jurisprudencial: Ministro Pedro Lessa; revisora Rochelle Quito; 358 p.; 2 se-
ções; 13 caps.; 1 foto; 1 microbiografia; 34 refs; 21 x 15 cm; br.; Supremo Tribunal Federal; Brasília, DF; 2007; páginas 

15 a 21. 

3.  Nunes, Eliane; Manuel Raimundo Querino: O Primeiro Historiador da Arte Bainana; Artigo; Revista de 
Arte Ohum; Ano 3; N. 3; Universidade Federal da Bahia; Salvador, BA; 2007; páginas 237 a 261. 

4.  Paura, Romulo; Patriotismo em Lima Barreto: Uma Visão pelas Crônicas; Artigo; XIV Encontro Regio-

nal Associação Nacional de História: Memória e Patrimônio; Anais Eletrônicos; Universidade do Rio de Janeiro (UNI-
RIO); Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 1 a 9. 

5.  Rodrigues, Lutero; Carlos Gomes, os Modernistas e Mário de Andrade; Artigo; Revista Brasileira de Mú-

sica; V. 24; N.1; Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ); Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 105 a 127. 
6.  Schueler, Alessandra; & Pinto, Rebeca; Intelectuais Negros e Reformas Sociais: Pensamento e Projetos 

Educacionais do Professor André Pint; Artigo;. IX Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas “História, Sociedade  

e Educação no Brasil”; Anais Eletrônicos; Universidade Federal da Paraíba; João Pessoa, PB; Julho-Agosto, 2012; pági-
nas 535 a 550. 

 

F. M. 
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C O N S C I N    M I S O F Ô N I C A  
( P S I C O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin misofônica é a pessoa, homem ou mulher, portadora de hipersen-

sibilidade a determinados sons do cotidiano normal, causadores de ojeriza, intolerância, pânico, 

ansiedade e comportamento evasivo, tendendo ao isolamento social. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. 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 primeiro elemento de compo-

sição miso vem do idioma Grego, músos, “ação ou palavra abominável; sujeira; impureza; aver-

são”. O segundo elemento de composição fonia procede também do idioma Grego, phónê, “som; 

voz”. 

Sinonimologia: 1.  Conscin hipersensível a sons. 2.  Conscin fonofóbica. 3.  Conscin 

portadora de hiperacusia. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin misofônica, conscin misofônica inconsci-

ente e conscin misofônica autoconsciente são neologismos técnicos da Psicossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin imperturbável. 2.  Conscin estável. 3. Conscin serena. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à concentração da atenção. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Misofonia: 

sensibilidade auditiva. 

Proverbiologia: – Melhor ouvir certas coisas a ser surdo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da impaciência; os patopensenes; a patopensenida-

de; os nosopensenes; a nosopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os benig-

nopensenes; a benignopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopense-

nes; a conviviopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropen-

senidade; o holopensene pessoal da reciclagem íntima. 

 

Fatologia: a intolerância a pequenos ruídos; o zumbido; o transtorno auditivo; o precon-

ceito; a aversão ao som; a solidão; o isolamento; o murmúrio; o ruído no cérebro; a reação emo-

cional exacerbada; o preenchimento do espaço mental pelos ruídos; a incompreensão alheia pela 

intolerância ao ruído; o clique da caneta; a intuição aguçada; a empatia; o acolhimento; a anorma-

lidade fisiológica nas estruturas do cérebro processadoras do som; a reação irracional a determi-

nado som; os distúrbios de ansiedade; a preocupação com os problemas das outras pessoas; as 

vantagens e as desvantagens de ser misofônica; a preferência pelas atividades individuais às gru-

pais; a reação mais profunda às heterocríticas; o ato de a pessoa se desesperar com os pequenos 

ruídos; a precipitação; a impulsividade; a pressa irrefletida; a hiperatividade; o estresse quase per-

manente; o transtorno de ansiedade generalizada (TAG); o transtorno obsessivo compulsivo 

(TOC); a taquicardia; a sudorese; o tic tac do relógio; o gotejar da torneira; o som de pessoas 

mascando, mastigando, engolindo; a autassedialidade; o cochicho; a atenção pontual; a sensibili-

dade enquanto característica inata; o detalhismo; a percepção maior das sutilezas nos ambientes;  

o uso da sensibilidade em favor próprio; a reciclagem intraconsciencial (recin). 

 

Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; a heterassedialidade;  

a paratenção; o recado parapsíquico nos ruídos externos; o aumento da parapercepção das sincro-
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nicidades; a dinâmica parapsíquica do Cosmograma; a prática da tenepes promotora da recicla-

gem do temperamento. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo paciência-energia; o sinergismo misofonia-detalhismo; 

o sinergismo atenção-concentração; o sinergismo atenção-memória. 

Principiologia: o princípio de não pensar mal de ninguém; o princípio evolutivo “os 

afins se atraem”; o princípio dos acertos grupocármicos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado no convívio diário; o có-

digo grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da autossuperação. 

Tecnologia: a técnica conscienciológica das 50 vezes mais; a técnica do detalhismo; as 

técnicas da Conscienciometrologia; a técnica de mais 1 dia sem irritação; a técnica dos 20 EVs 

diários; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da autovigilância permanente; a técnica 

da desassim. 

Voluntariologia: o voluntariado na ENCYCLOSSAPIENS; o voluntariado nas institui-

ções conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado no cosmograma do Holociclo. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);  

o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Au-

topensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienci-

ológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia; o Colégio Invisível da Consci-

encioterapia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível dos Comunicólogos;  

o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível da Conviviologia. 

Efeitologia: os efeitos diversos entre os acertos e os erros; os efeitos da perda de tempo 

decorrentes da atenção não prioritária; a tolerância a sons enquanto efeito da reciclagem intra-

consciencial. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas com o detalhismo. 

Ciclologia: o ciclo das reações exageradas; o ciclo vontade-atenção; o ciclo redação- 

-revisões; o ciclo erro-correção-acerto; o ciclo causa-efeito. 

Enumerologia: o detalhismo pesquisístico;  a sensibilidade aguçada; a atenção dividida; 

a percepção das sincronicidades; a criatividade produtiva; a autorreeducação holossomática;  

a  autorganização emocional. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio expectativa-frustração;  

o binômio concentração mental–atenção dividida; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio 

ser intolerante–ter intolerância; o binômio agressividade-intolerância. 

Interaciologia: a interação autexperimentação-autorreflexão-autocriticidade. 

Crescendologia: o crescendo da autossuperação década após década; o crescendo er-

ro-correção. 

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio vonta-

de-motivação-paciência; o trinômio ansiedade-fala-remorso; o trinômio impaciência-irritação- 

-assédio; o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio vontade–autossuperação–ganho evolutivo; 

o trinômio-hiperacusia-misofonia-fonofobia; o trinômio observação-curiosidade-criatividade. 

Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio 

atenção detalhada–análise–revisão–memória; o polinômio respeito às diferenças–troca de co-

nhecimento–convivialidade sadia–reeducação. 

Antagonismologia: o antagonismo ansiosismo / paciência; o antagonismo desatenção  

/ atenção; o antagonismo intemperança / acalmia; o antagonismo reflexão / irreflexão; o antago-

nismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo especialismo / generalismo. 

Paradoxologia: o paradoxo de a misofonia poder predispor ao detalhismo homeostá-

tico. 

Politicologia: a higienocracia. 
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Legislogia: a lei de o menos doente ajudar ao mais doente; a lei do maior esforço evolu-

tivo; a lei da ação e reação. 

Filiologia: a familiofilia; a comunicofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a pesquisofilia;  

a assistenciofilia; a acolhimentofilia; a harmoniofilia. 

Fobiologia: a agorafobia; a fonofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; o combate à síndrome do avestruzismo; 

 a síndrome da autovitimização; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de sensibilida-

de seletiva do som. 

Maniologia: a mania de se isolar. 

Mitologia: o mito de os pequenos ruídos serem inofensivos. 

Holotecologia: a assistencioteca; a comunicoteca; a conscienciometroteca; a conscienci-

oterapeuticoteca; a discoteca; a potencioteca; a problematicoteca; a psicossomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Parapatologia; a Psicologia; a Psiquiatria;  

a Consciencioterapia; a Neurologia; a Autorrecexologia; a Energossomatologia; a Autassediolo-

gia; a Interassistenciologia; a Detalhismologia; a Ansiosologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin misofônica; a conscin casca grossa; a personalidade robotizada; 

a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclope-

dista. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o aborrecido; o intranquilo; o irritadiço; o alvoro-

çado; o supertenso; o estressado; o intermissivista; o acoplamentista; o compassageiro evolutivo; 

o agente retrocognitor; o ampardor intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cogno-

polita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o homem de ação. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar;  a aborrecida; a intranquila; a irritadiça; a alvoro-

çada; a supertensa; a estressada;  a intermissivista; a  acoplamentista; a compassageira evolutiva; 

a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cog-

nopolita; a completista; a comunicóloga; a  consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciote-

rapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a re-

educadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens sensibilis; o Homo sapiens anxius; o Homo sapiens au-

tovictimatus; o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens interobsessor; o Homo sapiens pa-

thopensenicus; o Homo sapiens conflictuosus; o Homo sapiens serenissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin misofônica inconsciente = a pessoa portadora de sensibilidade  

a determinados sons e desconhecendo a causa; conscin misofônica autoconsciente = a pessoa por-

tadora da sensibilidade e em busca de superar a intolerância. 

 

Culturologia: a cultura da convivialidade sadia. 

 

Contextualização. O termo “misofonia” (criado pelos neurocientistas estadunidenses 

Pawel Jastreboff J. e Margaret M. Jastreboff) significa “aversão ao som”. A maioria dos especia-

listas acredita ser a irritação provocada devido a problema neurológico, em vez de complicação 
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do indivíduo com o sistema auditivo. Contudo, os pesquisadores não conseguem entrar em acordo 

sobre exatamente quais fatos desencadeiam o incômodo. 

Pesquisas. Segundo a Psiquiatria, tal transtorno provavelmente tem origem no sistema 

nervoso central e pode estar relacionado com duas áreas específicas do cérebro, o lobo da ínsula  

e o córtex do cíngulo anterior. Além disso, a misofonia seria anomalia fisiológica inerente a mui-

tas pessoas, sendo 1 / 5 da humanidade portadora dessa sensibilidade. 

 

Questões. Consoante a Pesquisologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 22 itens 

para avaliação do nível de sensibilidade pessoal, úteis às pesquisas da misofonia: 

01. Afazeres. Sente-se atordoada(o) quando tem de fazer muitas coisas em pouco tempo? 

02. Ambiente. Parece estar sempre consciente das sutilezas do ambiente? 

03. Cafeína. É particularmente sensível aos efeitos da cafeína? 

04. Complexidade. Tem vida interior rica e complexa? 

05. Decibéis. Sons altos demais fazem você sentir-se desconfortável? 

06. Desconforto. Quando as pessoas estão em ambiente fisicamente desconfortável, 

costuma saber quais otimizações precisam ser feitas para torná-lo mais confortável (como trocar 

os assentos ou alterar a luz)? 

07. Dor. Costuma ser muito sensível à dor? 

08. Emoções. A arte e a música a(o) emocionam profundamente? 

09. Erros. Tenta desesperadamente evitar erros e esquecimentos? 

10. Escrúpulos. É pessoa escrupulosa? 

11. Estímulos. Sente-se desagradavelmente exaltada(o) quando há coisas demais acon-

tecendo ao redor? 

12. Evitações. Organiza-se de modo a evitar as situações perturbadoras com alta priori-

dade em sua vida? 

13. Infância. Quando criança os pais e professores a(o) achavam muito sensível e tímida(o)? 

14. Perturbações. Luzes ou cheiros fortes, tecidos ásperos ou sirenes a perturbam facil-

mente? 

15. Pessoas. O humor das outras pessoas afeta você? 

16. Pressão. Ao competir ou ser observada(o) ao realizar determinada tarefa, fica ner-

vosa(o) a ponto de ter desempenho muito pior ao normal? 

17. Reações. Muita fome provoca fortes reações, destrói a concentração e o bom humor 

pessoais? 

18. Recolhimento. Em dias muito agitados, sente necessidade de se recolher, indo para 

a cama,  quarto escuro ou qualquer lugar onde possa ter alguma privacidade e se afastar do exces-

so de estímulos? 

19. Solicitações. Se alguém lhe pede para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, fica ir-

ritada(o)? 

20. Suavidade. Percebe e aprecia fragrâncias, sabores, sons e obras de arte suaves? 

21. Sustos. Se assusta com facilidade? 

22. Violência. Faz questão de evitar filmes ou programas de TV violentos? 

 

Conclusão. Independentemente das causas do transtorno da hipersensibilidade, pode-se 

concluir: pessoas com misofonia não são simples rabugentos reclamões. Na verdade, esses indiví-

duos não conseguem controlar as emoções quando expostos a determinados ruídos. Além disso,  

a condição parece se desenvolver com o passar do tempo e pode ser provocada por múltiplos fa-

tores. Ainda não existe (Ano-base: 2015) tratamento eficaz para misofonia, tampouco desaparece 

com a idade. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a conscin misofônica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02. Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

03. Antirritabilidade:  Equilibriologia;  Homeostático. 

04. Atenção:  Mentalsomatologia;  Neutro. 

05. Audição  seletiva:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

06. Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07. Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08. Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

09. Conscin  organizadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10. Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

11. Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

12. Hipersensibilidade  alimentar:  Somatologia;  Neutro. 

13. Hipersensibilidade  eletromagnética:  Patologia;  Nosográfico. 

14. Intempestividade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15. Personalidade  antípoda:  Conscienciometrologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN  MISOFÔNICA  LÚCIDA  BUSCA  USAR  A  HIPER-
SENSIBILIDADE  PESSOAL  AOS  SONS,  EMPENHANDO-SE  

NAS  AUTOSSUPERAÇÕES,  AO  MODO  DE   FERRAMENTA  

ASSISTENCIAL  VISANDO  O  DETALHISMO  HOMEOSTÁTICO. 
 

Questionologia. Qual postura você, leitor ou leitora, assume convivendo junto a conscin 

misofônica? É compreensivo com tal hipersensibilidade ou constrange essa consciência com ruí-

dos provocadores? 

 
Webgrafia  Específica: 

 

1.  Hugocomh; Misofonia; Artigo; 1 foto; disponível em: <http://www.hugocomh.com.br/2014/08/misofonia. 
html#more>; acesso em: 02.04.15; 21h30. 

2.  Bonoli, Andrea Werner; Transtorno de Processamento Sensorial: Mais Comum do que você pensa; 

Artigo; 2 enus.; 2 fotos; 1 microbiografia; 27.02.12; disponível em: <http://lagartavirapupa.com.br/transtorno-de-processa-
mento-sensorial-mais-comum-do-que-se-pensa/>; acesso em: 25.06.14; 10h25. 

3.  Cohen, Joyce; O Simples Ruído de alguém mastigando pode Levar à Ira; Artigo; 1 foto; disponível em: 

<http://www.fundacaosanepar.com.br/blog/o-simples-ruido-de-alguem-mastigando-pode-levar-ira? page =1>; acesso em: 
23.03.15; 14h45. 

4.  Molder, Rex; Sinais de Deficiência Sensorial em Criança; Artigo, 1 foto; Seção Saúde; disponível em: 

<http://www.ehow.com.br/sinais-deficiencia-sensorial-criancas-info_170677/>; acesso em: 20.09.15; 19h20h. 
5.  Amenteémaravilhosa.com; Os Quatro Dons das Pessoas altamente Sensíveis (Pas); Artigo; 1 enu.; 4 fo-

tos; disponível em: <http://amenteemaravilhosa.com/os-quatro-dons-das-pessoas-altamente-sensiveis-pas/;>acesso em: 

14.06. 15; 9h25. 
6.  Vannuchi, Camilo; À Flor da Pele; IstoÉ; Ed. 1.723; 09.10.02; 10h00; Seção: Psicologia; disponível em: 

<http://www.istoe.com.br/reportagens/24704_A+FLOR+DA+PELE?pathImagens=&amp;path=&amp;actualArea=interna

lPage>; acesso em: 15.04.15; 14h20. 
7.  www.misophonia-uk.org; Misofonia; Artigo; 1 foto; disponível em: <http://www.misophonia-uk.org/mi 

sofonia-worldwide.html>; acesso em: 21.03.15; 16h00. 

 

S. F. 
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C O N S C I N    M O N O I D E I C A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin monoideica é a pessoa, homem ou mulher, absorvida ou mono-

polizada por ideia fixa e, em consequência, manifestando-se por meio de autopensenidade diutur-

na única e repetitiva, com resultados, em geral, negativos para o autodesempenho evolutivo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição mono 

deriva do idioma Grego, mono, “único; só; solitário; sozinho; isolado; única coisa”. A palavra 

ideia procede do idioma Latim, idea, “forma original; imagem; noção; ideia”, e esta do idioma 

Grego, idéa, “aspecto exterior; aparência; forma; maneira de ser; imagem; elaboração intelectual; 

concepção; projeto; invenção; criação; maneira pessoal de ver as coisas; plano; opinião; conceito; 

juízo”. Surgiu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Conscin monopensênica. 2.  Conscin neofóbica. 3.  Conscin autes-

cravizada. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin monoideica, conscin monoideica inconsci-

ente e conscin monoideica consciente são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin cosmovisiológica. 2.  Conscin polímata. 3.  Conscin neofíli-

ca. 4.  Conscin semperaprendente. 

Estrangeirismologia: o soliloquium negativo; o Autopensenarium; o Patopensenarium; 

a manutenção do status quo; o monologue intérieur; a obsession; o nonsense evolutivo; a closed 

mind; a stubbornness; o standby patológico. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao abertismo consciencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Monopen-

sene: estagnação mentalsomática. Monovisão: cegueira autevolutiva. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal monoideista; a pensenosfera da conscin monoide-

ica; a autopensenidade imatura; o carregamento da pensenidade no sen; a autopensenização acríti-

ca; os autopensenes imutáveis; os autopensenes miméticos; o predomínio dos pensenes arcaicos; 

os ociopensenes; a ociopensenidade; o autopensene da conscin sem lucidez em desarmonia com  

o fluxo do Cosmos; os egopensenes; a egopensenidade; os vincopensenes; a vincopensenidade; os 

fixopensenes; a fixopensenidade; os repensenes; a repensenidade; os retropensenes; a retropen-

senidade; os patopensenes; a patopensenidade; o pensene fixo maléfico; as ressonâncias dos mo-

nopensenes formando os holopensenes baratrosféricos; o autopensene egoico; os morfopensenes 

gerados pela ideia fixa; o holopensene pessoal doentio ou nosológico gerado pela culpa, ressenti-

mentos, queixas, mágoas; o pensene fixo depressivo; os intrusopensenes manipulando a conscin; 

os morbopensenes; a morbopensenidade; o envenenamento do materpensene pessoal pelo mono-

pensene; os nosopensenes; a nosopensenidade; a repetição contínua do pensene dando a falsa sen-

sação da ideia fixa ser pensenização normal. 

 

Fatologia: a cegueira evolutiva da conscin monoideica; a negligência quanto ao aprovei-

tamento dos trafores e da polimatia consciencial úteis à consecução da proéxis pessoal e da con-

cretização do completismo existencial; a ociosidade mental; a teimosia; a ausência de inteligência 

e de criticidade na unanimidade; o egocentrismo fixando o conteúdo ideativo da consciência  

em si própria; o orgulho dificultador do abertismo consciencial; a manifestação do orgulho mono-
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polizando a autopensenidade; o conformismo; as idiossincrasias; a fixação do drogado; a compul-

são pelo trabalho; as compulsões em geral; os nomes tradicionais das famílias; a repetição dos no-

mes nas famílias; a repetição do nome do pai no filho; a repetição do nome do avô no neto;  

a repetição do nome da mãe na filha; a repetição do nome da avó na neta; a tradição bolorenta;  

a família tradicional; a repetição das profissões na mesma família; a ressoma no mesmo grupo-

carma; o antepassado de si mesmo; as ideias inatas influenciando a manutenção do monoideísmo; 

o princípio consciencial unicelular; a hibernação ideativa; a crença religiosa; a crença na exis-

tência de vida intrafísica única para evoluir; a ideia única do conflito ser resolvido pela guerra;  

a ideia da raça pura; o preconceito; os apriorismos; as lavagens cerebrais; o monoglotismo; a li-

nhagem familiar da monarquia; o herdeiro do trono na monarquia; o antiparapsiquismo; a mono-

visão; o estudo minucioso sobre tema restrito característico da monografia; a ideia fixa centrada 

na assistencialidade; a ideia fixa centrada na autossuperação dos trafares; a perseverança; a inter-

assistencialidade como antídoto da ideia fixa estagnante; a uniformidade da autenticidade;  

o pensamento determinado de tornar-se desassediado permanente total (desperto). 

 

Parafatologia: a falta de autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autassé-

dio; o heterassédio; a parapsicose pós-dessomática; a ausência de lucidez quanto à multidimensio-

nalidade; o antiparapsiquismo; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a prática repetitiva 

diária da tenepes durante todo o resto da existência intrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo monoideísmo-isolacionismo; o sinergismo ideia fixa–Ba-

ratrosfera; o sinergismo retropensenes–sinapses miméticas; o sinergismo sadio da saturação 

mental–aprofundamento pesquisístico. 

Principiologia: a ausência do princípio do autodiscernimento evolutivo; o princípio ba-

ratrosférico da vingança; o princípio do autocomodismo; o princípio do “isso não é para mim”. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do monoideísmo; a teoria da vida humana trancada; a teoria dos 

repensenes; a teoria do Homo sapiens reurbanisatus; a teoria da serialidade existencial; a teoria 

da interprisão grupocármica; a teoria da fôrma holopensênica pessoal. 

Tecnologia: a técnica da Higiene Consciencial; a técnica da amplificação da conscien-

cialidade; a técnica da evitação da apriorismose; a técnica da eliminação das automimeses dis-

pensáveis; a técnica da desassimilação simpática; a técnica da evitação da antipolicarmalidade; 

a técnica da evitação do subcérebro abdominal. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o la-

boratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da 

Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório consciencio-

lógico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmo-

eticologia. 

Efeitologia: o efeito do monopensene na estagnação parapsíquica; o efeito da ideia fixa 

na intrusão pensênica e na fixação do autassédio consciencial; o efeito da preguiça mental na 

retroalimentação do holopensene pessoal patológico; o efeito da manutenção da mágoa no blo-

queio do desenvolvimento do mentalsoma; as melins e melexes sendo efeito dos autopensenes 

fixados; o efeito dos autopensenes nas interprisões grupocármicas; o efeito da interassistência na 

profilaxia da ideia fixa; o efeito da reciclagem intraconsciencial na desconstrução da ideia fixa; 

o efeito da prática diária da tenepes no abertismo consciencial. 

Neossinapsologia: o monoideísmo atravancando a formação de neossinapses; as retros-

sinapses desatualizadas; as sinapses miméticas bloqueadoras da aquisição de unidades de lucidez. 

Ciclologia: o ciclo patológico ideia fixa estagnadora–manutenção do megatrafar; o ci-

clo sadio ideia firme evolutiva–aquisição de novo patamar evolutivo; o ciclo profilático autorre-
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educação–autossuperação do monoideísmo; o ciclo sadio da ideia centrada no maxifraternismo 

como a única via para mudança de patamar evolutivo. 

Enumerologia: as inculcações; as autovitimizações; as insensatezes; as autointoxica-

ções; os autopertúrbrios; as irracionalidades; as cronificações. 

Binomiologia: o binômio ideia fixa–contrafluxo evolutivo; o binômio monovisão-despri-

orização; o binômio antidiscernimento-antievolução; o binômio egocentrismo-antiabnegação;  

o binômio ego-orgulho; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio apego-desa-

pego. 

Interaciologia: a interação patológica monoideísmo-egocentrismo; a interação patoló-

gica autopensenidade autassediadora–heterassedialidade; a interação patológica ideia fixa–en-

colhimento mentalsomático; a interação patológica ideia retrógrada–monodotação consciencial. 

Crescendologia: o crescendo patológico monoideia-monovisão-inépcia-erro-interpri-

são-incompléxis-melin-melex; o crescendo profilático solilóquio-introspecção-autorreflexão-au-

topesquisa-autodiscernimento-cosmovisão. 

Trinomiologia: o trinômio autassédio-heterassédio-interprisão; o trinômio antidiscerni-

mento-apriorismo-erro. 

Polinomiologia: o polinômio ruminação-lástima-queixa-vitimização; o polinômio ego-

centrismo-egoísmo-antifraternismo-fechadismo-neofobismo-antiparapsiquismo. 

Antagonismologia: o antagonismo monoideísmo / verpon; o antagonismo monovisão 

/ clarividência; o antagonismo monopensene / holopensene; o antagonismo retropensene / neo-

pensene; o antagonismo autismo consciencial / abertismo consciencial; o antagonismo individua-

lismo / universalismo; o antagonismo conscin monoideica / conscin enciclopedista; o anta-

gonismo solilóquio / debate no Tertuliarium; o antagonismo monovisão do guia amaurótico 

/ cosmovisão do amparador extrafísico; o antagonismo monovisão da conscin eletronótica / hi-

peracuidade da conscin parapsíquica assistencial. 

Paradoxologia: o paradoxo do monoideísmo centrado na autevolução. 

Politicologia: a autocracia; a assediocracia; a belicosocracia; a cerberocracia; a ditadura; 

a monarquia; a teocracia fundamentalista. 

Legislogia: a lei da inércia; a lei do menor esforço autevolutivo; a lei da inseparabilida-

de grupocármica; a lei de talião. 

Filiologia: a materiofilia; a retrofilia; a mimeticofilia; a emocionofilia; a autassediofilia; 

a nosofilia; a psicopatofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a xenofobia; a criticofobia; a autocriticofobia; a autevoluciofo-

bia; a decidofobia; a recinofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Gabriela; a síndrome obsessiva-compulsiva (TOC);  

a síndrome da manutenção do anacronismo; a síndrome da mediocrização; a síndrome de Asper-

ger; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do infantilismo. 

Maniologia: a monomania; a mania de perseguição geradora do monoideísmo; a pato-

mania; a riscomania. 

Holotecologia: a patopensenoteca; a nosoteca; a pensenoteca; a recexoteca; a reurbano-

teca; a terapeuticoteca; a assistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Patopensenologia; a Materiologia; a Antiproje-

ciologia; a Instintologia; a Subcerebrologia; a Mentalsomatologia; a Nosologia; a Parageneticolo-

gia; a Retrossomatologia; a Mimeticologia; a Mesmexologia; a Egocarmologia; a Autoconscien-

ciometrologia; a Autopensenologia; a Autoconsciencioterapia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin monoideica; a conscin trancada; a conscin ociosa; a conscin bara-

trosférica; a consciênçula; a conscin antiparapsíquica; a isca humana inconsciente; a consréu res-

somada. 
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Masculinologia: o autassediado; o heterassediado; o fanático; o conservador; o dono da 

verdade; o doutrinador; o neofóbico; o apriorista; o encucado; o robotizado; o magoado; o quei-

xoso; o imperdoador; o antepassado de si mesmo. 

 

Femininologia: a autassediada; a heterassediada; a fanática; a conservadora; a dona da 

verdade; a doutrinadora; a neofóbica; a apriorista; a encucada; a robotizada; a magoada; a queixo-

sa; a imperdoadora; a antepassada de si mesma. 

 

Hominologia: o Homo sapiens maniacus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens 

retromimeticus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens autassediatus; o Homo sapiens 

obsessus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autassediator; o Homo sapiens fanaticus; 

o Homo sapiens apaedeutas; o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens autovictimatus; 

o Homo sapiens reurbanisatus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin monoideica inconsciente = a pessoa incauta absorvida por auto-

pensene bloqueador do autodiscernimento; conscin monoideica consciente = a pessoa autocor-

rupta acomodada ao autopensene bloqueador do autodiscernimento. 

 

Culturologia: a cultura da autovitimização; a cultura da vingança; a cultura da poster-

gação; a cultura do conformismo existencial; a cultura do menor esforço objetivando os ganhos 

imediatos; os idiotismos culturais; a cultura da fixação na juventude ad infinitum; a cultura  

do individualismo; a cultura inútil; a cultura dos rituais. 

 

Contrapontologia. Pelos critérios de avaliação dos fatos e parafatos sob a perspectiva 

das assimetrias, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 itens esclarecedores de atitudes antievolu-

tivas relativas à conscin monoideica, seguidos de contrapontos pró-evolutivos: 

1.  Antidispersão: a dispersão consciencial quanto às metas proexológicas provocada 

pelo monoideísmo vs. a ideia firme de não sair do foco da proéxis. 

2.  Compléxis: a postergação patológica estagnante vs. o prolongamento sadio da vida 

humana para atingir o compléxis. 

3.  Cosmoética: a fixação da pensenidade reforçando os comportamentos imaturos  

vs. a sustentação da pensenidade no comportamento cosmoético. 

4.  Esforços: o menor esforço mentalsomático mantenedor da ideia fixa vs. o maior es-

forço energético na manutenção da ideia fixada na higidez energossômica. 

5.  Evolução: a ideia fixa repetitiva antievolutiva vs. o ato de pensenizar diuturnamente 

na autevolução. 

6.  Priorização: a despriorização resultante da ideia fixa vs. a priorização compulsória 

autevolutiva. 

7.  Superação: a ideia fixa patológica mantenedora do megatrafar vs. a ideia firmada na 

superação do megatrafar. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin monoideica, 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.  Ato  de  pensenizar:  Autopensenologia;  Neutro. 

04.  Autorregressismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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05.  Bagulho  autopensênico:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

06.  Carregamento  na  pensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

07.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

08.  Holopensene  automimético:  Holopensenologia;  Nosográfico. 

09.  Neopensene:  Neopensenologia;  Neutro. 

10.  Patopensene:  Patopensenologia;  Nosográfico. 

11.  Pensenosfera:  Pensenologia;  Neutro. 

12.  Personalismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

14.  Travão:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Xenopensene:  Xenopensenologia;  Neutro. 

 

AS  CONSCIÊNCIAS  ABSORVIDAS  POR  IDEIAS  FIXAS  EN-
CONTRAM-SE  ENREDADAS  NAS  TEIAS  DA  MONOPENSE-
NIDADE  E  FECHADAS  PARA  A  VIVÊNCIA  EVOLUTIVA  DOS  

FATOS  E  PARAFATOS  OFERECIDOS  PELA  PRÓPRIA  VIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou a qualidade dos autopensenes? O re-

sultado da avaliação revela abertismo à investigação plena e cosmoética dos fatos e parafatos? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangei-

rismos; 102 filmes; 40 ilus.; 5 índices; 3 infografias; 24 seções; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; 
geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 

Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 115 a 165, 262, 371 a 401, 502 a 792. 

 

M. R. C. 
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C O N S C I N    M U L T Í V O L A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin multívola é aquela pessoa, homem ou mulher, incapaz de ser sa-

tisfeita ou não satisfazível, no caso, incontentável e insaciável com as atividades, interesses  

e ocupações na vida intrafísica, desejando, até instintivamente, muitas coisas ao mesmo tempo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. 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 prefixo intra procede tam-

bém do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próxi-

mo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este 

do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Sé-

culo XIII. A palavra multívolo vem igualmente do idioma Latim, multivolus, “caprichoso”, com-

posta pelos elementos de composição multi, de multus, “muito; numeroso; em grande quantidade; 

extenso; espaçoso; importante; considerável”, e volo, de volo, “querer; consentir; desejar”. Apare-

ceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Pessoa insatisfazível. 2.  Conscin sempre insatisfeita. 3.  Personalida-

de incontentável. 4.  Indivíduo insaciável. 5.  Pessoa enjoadiça. 6.  Pessoa descontente. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin multívola, conscin multívola superficial  

e conscin multívola profunda são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin satisfazível. 2.  Pessoa satisfeita. 3.  Conscin ponderada.  

4.  Personalidade tranquila. 5.  Personalidade de bom humor. 6.  Pessoa contente; pessoa eutímica. 

Estrangeirismologia: o status social; a affluenza. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os patopensenes; a patopensenidade. 

 

Fatologia: a insatisfação; a insaciabilidade; a incontentabilidade; o autodescontentamen-

to constante; o desassossego pessoal; os caprichos infantis; o costume esquisito; a esquisitice; os 

enjôos ou saturações adolescentes; as atitudes precipitadas recorrentes; os neofocos pessoais con-

tínuos; a dispersão mental; a instabilidade emocional; a sofreguidão; o ansiosismo; o impulsivis-

mo; o bizarrismo; o vedetismo; o estrelismo; os chiliques; as impertinências; as rabugices; as ran-

zinzices; a tendência de sempre mudar os objetos pessoais; a inconstância quanto ao recheio de-

corativo da residência; a autodesorganização; a autoindisciplina; a desorientação; a criatividade 

instável; o desagrado ininterrupto; o estado de desprazer; o desprazimento irracional; a falta de 

adaptabilidade; a falta de autopriorização; as alterações hormonais; a ausência da Higiene Cons-

ciencial; a ausência da fixação intrafísica; o perfil das imprevisibilidades; a variabilidade do hu-

mor pessoal; o relógio do humor para cada hora do dia; a vida humana agônica; a autovivência 

sob o império da frustração; o subcérebro abdominal; a ausência da inteligência evolutiva (IE);  

o incompletismo existencial (incompléxis); a Socin Multívola. 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial. 
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Maniologia: a monomania. 

Holotecologia: a psiocopaticoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Voliciologia; a Imagisticologia; a Arte; a Intra-

fisicologia; a Caracterologia; a Antropologia; a Desviologia; a Perdologia; a Inutilogia; a Nosolo-

gia; a Vivenciologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin multívola; a conscin insatisfazível; a pessoa insatisfeita; a pessoa 

insaciável; a pessoa instintiva; a personalidade facilmente saturável; a conscin sequiosa; a pessoa 

cobiçosa; a pessoa imprevisível; a personalidade dominada pelos caprichos; a pessoa instável;  

a pessoa difícil de contentar-se; a pessoa enfadadiça; a conscin dada a enjoamentos; a pessoa in-

contentável; a consciênçula; a conscin imatura; a pessoa inconstante; a personalidade superávida; 

a consréu ressomada; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o reclamão; o impaciente; o artista; o rabugento; o desô; o jovem frívo-

lo; o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a reclamona; a impaciente; a artista; a rabugenta; a desô; a jovem frívo-

la; a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens multivolus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens 

frivolus; o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens lamuriens; o Homo sapiens impatiens;  

o Homo sapiens reclamator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin multívola superficial = quem, homem ou mulher, viveu curto pe-

ríodo de insatisfação e se corrigiu através da maturidade consciencial (adolescente) e / ou da reci-

clagem existencial (recéxis, Recexologia); conscin multívola profunda = quem, homem ou mu-

lher, vive na incontentabilidade, como hábito e rotina automiméticos, trazidos de retrossomas  

e retrovidas, através da Parageneticologia. 

 

Neofilia. Sob a ótica da Holomaturologia, importa não confundir a conscin multívola 

com a personalidade neofílica equilibrada, autoconsciente e promotora do atacadismo conscien-

cial e das reciclagens existenciais (recéxis), a tocadora de obra útil capaz de liderar cosmoetica-

mente o empreendimento conscienciocêntrico. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin multívola, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

2.  Ansiedade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

3.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Autestigmatização:  Experimentologia;  Nosográfico. 

5.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

6.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

7.  Riscomania:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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O  PASSO  DECISIVO  PARA  A  REMISSÃO  DA  CONDIÇÃO  

DA  CONSCIN  MULTÍVOLA,  MADURA,  ESTÁ  NA  INTENÇÃO   
E  DETERMINAÇÃO  DA  RECICLAGEM  INTRACONSCIENCIAL  

(RECIN),  A  PARTIR  DA  MUDANÇA  DO  TEMPERAMENTO. 
 

Questionologia. Você já viveu ou vive na condição de pessoa insatisfazível? Como 

aborda autocriticamente o assunto hoje? 
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C O N S C I N    N Ã O    I N T E R M I S S I V I S T A  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin não intermissivista é a consciência intrafísica, homem ou mu-

lher, ainda sem ter cursado extrafisicamente ou ignorando completamente a existência dos Cursos 

Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra deriva 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmen-

te no Século XIII. A palavra não procede também do idioma Latim, non, “não”. Apareceu no Sé-

culo X. O prefixo inter vem do mesmo idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço 

de”. O termo missão deriva igualmente do idioma Latim, missio, missionis, “ação de enviar; re-

messa; missão”, de missum, supino de mitere, “mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; 

lançar; atirar”. Surgiu no Século XIII. O sufixo ista provém do idioma Grego, istes, designando 

“adepto; aderente; seguidor; partidário”. 

Sinonimologia: 01.  Ser humano sem CI. 02.  Conscin assistível pelos intermissivistas. 

03.  Buscadora-borboleta.  04.  Buscador-borboleta. 05.  Consréu ressomada. 06.  Consciênçula. 

07.  Heurista belicista. 08.  Indiferente evolutivo. 09. Candidato ao CI. 10.  Pré-cursista da inter-

missão; protoconscienciólogo. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin não intermissivista, conscin não intermis-

sivista psicossomática e conscin não intermissivista mentalsomática são neologismos técnicos da 

Interassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Conscin intermissivista. 02.  Conscin assistente dos não intermissi-

vistas. 03.  Cursista da intermissão. 04.  Ex-aluna de CI; ex-aluno de CI. 05.  Consciencióloga heu-

rista; conscienciólogo heurista. 06.  Criadora de verpons. 07.  Criador de verpons. 08.  Amplifi-

cadora da consciencialidade. 09.  Amplificador da consciencialidade. 10.  Cognopolita. 

Estrangeirismologia: o Retrocognitarium; o curriculum vitae multiexistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à evolução consciencial interassistencial. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal das pesquisas intermissivas; os parapensenes;  

a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopenseni-

dade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade. 

 

Fatologia: a retribuição do autoconhecimento por parte do intermissivista, homem ou 

mulher; a catálise evolutiva; a ASSINVÉXIS; as tarefas do esclarecimento (tares); a autoproéxis;  

a maxiproéxis; a autopolicarmalidade; o terceiro tempo evolutivo; a fase da interassistencialidade 

franca; o acerto de débitos grupocármicos; a primeira recolta proexológica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; os Cursos Intermissivos pré-ressomáticos. 

 

 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6936 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo fundamental vontade-intencionalidade. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do menos doen-

te educar o mais doente; a vivência do princípio da descrença. 

Codigologia: o código evolutivo dos intermissivistas. 

Teoriologia: a teoria das verdades relativas de ponta da Conscienciologia. 

Tecnologia: as técnicas libertárias desafiadoras da Conscienciologia. 

Voluntariologia: os voluntários especialistas intermissivistas da Holoteca do CEAEC. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV); o labo-

ratório conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Intermissiologia; o Colégio Invisível dos Epicons; 

o Colégio Invisível da Parapedagogiologia. 

Efeitologia: o efeito da interassistencialidade prioritária. 

Ciclologia: o ciclo IC-EC. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação CCCI-CCCE. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo consréu–intermissivista–amparando extrafísico; 

o crescendo paraeducando-educador-reeducador. 

Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio descoberta-responsabilida-

de-exemplarismo. 

Polinomiologia: o polinômio planejamento-recrutamento-seleção-admissão. 

Antagonismologia: o antagonismo retrocognitor / doutrinador. 

Politicologia: a democracia comunicativa; a assistenciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da interassistencialidade da proéxis; 

as paraleis cósmicas. 

Filiologia: a comunicofilia; a pedagogofilia. 

Mitologia: a submissão pessoal a mitos. 

Holotecologia: a assistencioteca; a convivioteca; a comunicoteca; a recexoteca; a evolu-

cioteca; a parapedagogoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia; a Para-

percepciologia; a Autoproexologia; a Parafenomenologia; a Cosmoeticologia; a Tenepessologia;  

a Comunicologia; a Mentalsomatologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin não intermissivista; as conscins submissas aos ditames da Eletro-

nótica; as pessoas não desenvolvidas quanto à Parapercepciologia; os não leitores da Enciclopé-

dia da Conscienciologia; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a cons-

cin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin não intermissivista na condição de assistida da conscin inter-

missivista; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o agente catalítico da evolu-

ção; o mediador retrocognitivo; o catalisador proexológico. 
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a agente catalítica 

da evolução; a mediadora retrocognitiva; a catalisadora proexológica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens reeducator; o Homo sapiens divulgator; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens 

gruppalis; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin não intermissivista psicossomática = a artista ou o artista; cons-

cin não intermissivista mentalsomática = a cientista convencional ou o cientista convencional. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Intermissiologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin não intermissivista, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  consciencial:  Experimentologia;  Neutro. 

02.  Agente  retrocognitivo  inato:  Invexologia;  Homeostático. 

03.  Agente  retrocognitor:  Mnemossomatologia;  Homeostático. 

04.  Amortização  evolutiva:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

05.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

06.  Colheita  intrafísica:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Gancho  didático:  Comunicologia;  Neutro. 

08.  Intermissivista:  Intermissiologia;  Homeostático. 

09.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Megadesafio  do  intermissivista:  Maxiproexologia;  Homeostático. 

11.  Pré-intermissivista:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

12.  Tirateima  do  intermissivista:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

 

A  MINORIA  HUMANA  DOS  INTERMISSIVISTAS  RECEBEU,  
DURANTE  OS  CURSOS  INTERMISSIVOS,  A  GRANDE  TA-
REFA  DO  ESCLARECIMENTO:  ASSISTIR  EXEMPLARMEN- 
TE  A  MAIORIA  HUMANA  DOS  NÃO  INTERMISSIVISTAS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, é intermissivista ou não intermissivista? Se você 

é intermissivista assiste aos não intermissivistas? 
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C O N S C I N    N E O N A T A  
( RE S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin neonata é a consciência, homem ou mulher, em fase inicial da 

vida intrafísica, mais especificamente nas primeiras 4 semanas pós-parto, vivenciando rigoroso 

restringimento físico, imaturidade somática e dependência para sobreviver.  

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. 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 prefixo intra procede tam-

bém do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próxi-

mo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este 

do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Sé-

culo XIII. A palavra neonato é constituída pelo elemento de composição do idioma Grego, néos, 

“novo”, e pelo termo do idioma Latim, natus, “nascido; dado à luz”. Apareceu em 1975. 

Sinonimologia: 1.  Bebê recém-nascido; conscin recém-nascida; criança recém-nascida; 

recém-nascido. 2.  Conscin recém-nata; recém-nato. 3.  Infante novo-nascido. 4.  Bebê com me-

nos de 29 dias de vida. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo neonata: 

neonatal; neonatalismo; neonatalista; neonatalístico; neonato; neonatóloga; Neonatologia; neo-

natológica; neonatalógico; neonatologista; neonatologístico; neonatólogo; neonatoteca; Neuro-

neonatologia. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin neonata, conscin neonata vulgar e cons-

cin neonata intermissivista são neologismos técnicos da Ressomatologia.  

Antonimologia: 1.  Conscin lactente. 2.  Bebê com mais de 4 semanas de vida. 3.  Ado-

lescente; conscin adolescente. 4.  Adulto; conscin adulta.  

Estrangeirismologia: a estimulação do bonding do neonato com a mãe imediatamente 

após o parto;
 
o sling enquanto método prático e milenar de transporte de bebês; os cursos de 

Shantala; o aleitamento ad libitum; a nanny; a au pair; o bed-sharing; a Beistellbett sendo forma 

de co-sleeping; o white noise alentador; o accident proneness observado em certos neonatos.  

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, principalmente do autodiscernimen-

to quanto ao restringimento somático. 

Megapensenologia. Eis 8 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Bebês são 

consciências. Soma gera soma. Criança: consciex antiga. Nascituro: ignorante natural. Resso-

ma: neochance evolutiva. Ressomar é lutar. Ressomar para evoluir. Serenões: bebês lúcidos.  

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da Ressomatologia; o holopensene pessoal da ima-

turidade biológica e dependência física; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopen-

senes; a neopensenidade. 

 

Fatologia: a ressoma; o soma inicial; o período caracterizado por sensações desconheci-

das, próprias do contato com o mundo exterior a partir da ressoma; as mudanças físicas drásticas 

após a saída do útero; a saída do meio líquido para gasoso gerando insegurança; a alteração de 

temperatura causando frio; a necessidade de respirar; o restringimento físico; a incerteza do reco-

meço; o predomínio do sen; a condição dos bebês humanos mais frágeis em relação aos filhotes 

pré-humanos; as memórias do nascimento contendo evidência de personalidade e raciocínio;  

a mudança do olhar sobre os neonatos a partir de 1970; o índice de Apgar; a icterícia; a incubado-

ra; a completa dependência; a primeira troca de olhares com a mãe; o esforço da sucção para in-
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gestão do leite; o colostro; o aleitamento a cada duas horas; o método canguru favorecendo me-

lhor desenvolvimento neurocomportamental e psicoafetivo do recém-nascido de baixo peso;  

a massagem estimulante e aumentadora de apetite, importante para os pré-maturos; as inúmeras 

impressões processadas durante o dia; os choros noturnos interpretados como decorrentes de cóli-

cas; os soluços; os medos da conscin ressomante repetir erros do passado; o reinício como sendo 

conscin aprendiz depois de ter sido veterana; as conversas acalmantes dos pais na hora de dormir; 

a prática do antibagulhismo energético no quarto do nascituro; a falta de afinidade entre a conscin 

genitora e a neonata podendo ser decorrente de atitudes anticosmoéticas e conflitos em vidas pre-

gressas; a possível promoção de recins familiares; a possível condição de a criança ser agente re-

conciliatório; a condição dos bebês abandonados; a forma do parto como possível influenciador 

da personalidade da consciência ressomante; as admissões de crianças em unidades intensivas por 

pré-maturidade após parto eletivo antes da 38
a
 semana de gestação; os abusos da Pediatria e Obs-

tetrícia no passado devido à falta de conhecimentos neonatológicos; o infanticídio de conscin gi-

nossomática em muitas culturas; o elevado índice de roubo de bebês na China; a falta de higiene  

e de suporte médico causando a dessoma logo após a ressoma; os ataques por animais e acidentes 

com balas perdidas observados em possíveis consréus neonatas; a eclâmpsia, podendo levar até  

à dessoma da parturiente e / ou do neonato; os maus tratos infligidos pelos genitores; a microcefa-

lia resultante de infecção com o vírus Zika durante a gestação; a nova chance evolutiva; o acon-

chego e a segurança do colo da mãe; a sucção da mama sendo tranquilizante; o nome próprio es-

colhido pela conscin ressomante; a oportunidade de superar a performance pessoal das autorre-

trovidas. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático pela conscin mãe; 

o holossoma ainda sob processo de restringimento físico; a perda de cons no funil do restringi-

mento da vida intrafísica; a conexão entre o energossoma da conscin neonata e o da conscin mãe; 

os trabalhos energéticos realizados pelos genitores durante os períodos de sono ou do banho do 

neonato; as trocas energéticas durante o aleitamento materno; a assepsia energética em especial 

do quarto de dormir; a exteriorização de energias visando à tranquilização do recém-nato; o assé-

dio consciencial acarretando complicações perinatais; a pressão patológica extrafísica já na incu-

badora; as projeções lúcidas (PL) com a futura genitora pouco antes da ressoma; a paracirurgia 

desfazedora de bloqueios energéticos no caso de malformações congênitas; a escolha dos genito-

res no período intermissivo pela conscin mais lúcida. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo colostrocontato com o soma materno; o sinergismo ge-

nitores intermissivistasconscin neonata intermissivista; o sinergismo exteriorização de energi-

aspasseios pela Natureza acelerando a recuperação de cons. 

Principiologia: o princípio da interdependência evolutiva; o princípio da seriéxis. 

Codigologia: o código genético (DNA); o código paragenético (paraDNA). 

Teoriologia: a teoria do apego. 

Tecnologia: as técnicas de viver intrafisicamente. 

Voluntariologia: o trabalho voluntário na Associação Internacional de Conscienciolo-

gia para a Infância (EVOLUCIN) acolhendo neointermissivistas; o paravoluntariado. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Proe-

xologia. 

Efeitologia: o efeito da chegada do neonato na rotina diária e no sono principalmente 

da genitora; o efeito renovador da nova existência intrafísica; a publicação científica de 1993 ge-

rando a crença no efeito Mozart. 

Neossinapsologia: a reconstrução das neossinapses a cada neossoma; as 700 a 1.000 

neossinapses formadas por segundo nas primeiras semanas de vida intrafísica. 
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Ciclologia: o ciclo de aleitamento a cada duas horas; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo 

multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo ressomático restringimento intrafísico–recuperação de 

cons. 

Enumerologia: a oportunidade de reiniciar; a oportunidade de retificar; a oportunidade 

de reconciliar; a oportunidade de reconsiderar; a oportunidade de realizar; a oportunidade de re-

construir; a oportunidade de reurbanizar. 

Binomiologia: o binômio mãe-filho; o binômio ginossoma-neossoma; o binômio mãe 

ex-algoz–neonato ex-vítima; o binômio neonato ex-algoz–mãe ex-vítima. 

Interaciologia: a interação equipex–equipin médica no momento da ressoma; a intera-

ção retrossoma–soma atual através da Paragenética. 

Crescendologia: o crescendo do aproveitamento lúcido das oportunidades evolutivas. 

Trinomiologia: o trinômio neonato pré-termo–neonato a termo–neonato pós-termo;  

o trinômio recém-nato pequeno para a idade gestacional (PIG)–recém-nato adequado para  

a idade gestacional (AIG)–recém-nato grande para a idade gestacional (GIG). 

Polinomiologia: o polinômio neossoma-neoenergossoma-psicossoma-mentalsoma. 

Antagonismologia: o antagonismo neonato lúcido / adulto consréu; o antagonismo ida-

de biológica / idade consciencial; o antagonismo cérebro / consciência; o antagonismo simpatia  

/ antipatia; o antagonismo insensibilidade alheia / sensibilidade do neonato. 

Paradoxologia: o paradoxo de a maturidade e a sabedoria do bebê serem superiores  

à própria idade biológica ou do estado de desenvolvimento cerebral; o paradoxo de o neonato 

dependente poder ser consciência mais lúcida se comparado aos genitores. 

Politicologia: a política de filho único; as políticas sociais de defesa dos direitos da cri-

ança. 

Legislogia: a lei da licença maternidade. 

Filiologia: a evoluciofilia. 

Fobiologia: a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da morte súbita do lactente (SMSL); a síndrome de absti-

nência de drogas; a síndrome do bebê chorão; a síndrome do bebê sacudido; a síndrome dos be-

bês azuis; a síndrome de Down (trissomia 21); a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB). 

Maniologia: a mania de usar pedaço de tecido branco para resolver soluço; a mania de 

interpretar todas as reações como reflexos. 

Mitologia: o mito de os neonatos pesados serem mais saudáveis; o mito de os recém-na-

tos não sentirem dor; o mito da inocência infantil; o mito de toda criança ser resultado apenas 

da genética e do meio; o mito de toda criança ser resultado apenas da educação; o mito da pro-

priedade filial; o mito do filho perfeito. 

Holotecologia: a neonatoteca; a ressomatoteca; a evolucioteca; a proexoteca; a convi-

vioteca; a grupocarmoteca; a somatoteca. 

Interdisciplinologia: a Ressomatologia; a Neonatologia; a Puericultura; a Somatologia; 

a Intrafisicologia; a Geneticologia; a Evoluciologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Cui-

dadologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin neonata; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin bara-

trosférica; a conscin vulgar; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; 

a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a equipe médica; a equipex. 

 

Masculinologia: o bebê; o obstetra; o pediatra; o enfermeiro; o neonatologista; o geni-

tor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo;  

o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o exemplarista; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertulia-

no; o verbetólogo; o voluntário; o obstetra e escritor francês Frédérick Leboyer (1918–). 
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Femininologia: a bebê; a parteira; a ama de leite; a babá; a obstetra; a pediatra; a enfer-

meira; a neonatologista; a genitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a compassageira 

evolutiva; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; 

a proexista; a exemplarista; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;  

a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a anestesiologista obstétrica esta-

dunidense Virginia Apgar (1909–1974). 

 

Hominologia: o Homo sapiens ressomaticus; o Homo sapiens neonatus; o Homo sapi-

ens reurbanisatus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens inter-

missivista; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

universalis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin neonata vulgar = a recém-ressomada egressa da Baratrosfera; 

conscin neonata intermissivista = a recém-ressomada egressa do Curso Intermissivo (CI). 

 

Culturologia: a cultura de furar o lóbulo auricular dos bebês ginossomáticos; a cultura 

de o neonato ter babá; a cultura popular de toda mulher ter de ser mãe; a cultura da infantiliza-

ção; o elo cultural de neonato binacional; a Multiculturalidade; a cultura de o pai não se sentir 

responsável pelo cuidado do bebê. 

 

Caracterologia. À luz da Neuroneonatologia, eis, em ordem alfabética, 11 capacidades 

bem desenvolvidas do neonato saudável: 

01. Audição.  

02. Choro. 

03. Deglutição. 

04. Diferenciação do sexo de outros bebês. 

05. Entendimento linguístico.  

06. Orientação espacial. 

07. Paladar. 

08. Reconhecimento da imagem da mãe. 

09. Reconhecimento da voz materna. 

10. Sucção. 

11. Tato. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin neonata, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aconchego:  Psicossomatologia;  Neutro. 

02.  Afetividade:  Psicossomatologia;  Neutro. 

03.  Aporte  existencial:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Banco  de  leite  humano:  Neonatologia;  Homeostático. 

05.  Carência  afetiva  na  infância:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Convívio  compulsório:  Grupocarmologia;  Neutro. 

07.  Faixa  conscienciológica:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Infante  estressado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Intrafisicalidade:  Intrafisicologia;  Neutro. 

10.  Maternagem  racional:  Maternologia;  Neutro. 

11.  Maternidade  amaurótica:  Antimaternologia;  Nosográfico. 
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12.  Nível  de  lucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

13.  Ônus  da  infância:  Intrafisicologia;  Neutro.  

14.  Oportunidade  de  viver:  Proexologia;  Homeostático. 

15.  Rejeição  na  infância:  Psicossomatologia;  Nosográfico.  

 

O  ACOLHIMENTO  E  SUPORTE  ADEQUADOS  À  CONSCIN  

NEONATA,  AINDA  EM  ESTADO  DE  TOTAL  DEPENDÊNCIA  

E  RESTRINGIMENTO  FÍSICOS,  SÃO  DE  VITAL  IMPORTÂN-
CIA  NA  SUPERAÇÃO  DO  IMPACTO  INICIAL  DA  RESSOMA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pensou em trabalhar no auxílio e orientação  

a pais de conscins neonatas? Entende a importância do acolhimento e afeto, principalmente nas 

primeiras semanas da vida intrafísica e das consequências da ausência dos mesmos?  

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Bebês. Título Original: Bébés. País: França. Data: 2010. Duração: 79 min. Gênero: Documentário. Ida-

de (censura): livre. Idioma: Inglês, japonês, mongol. Cor: Colorido. Direção: Thomas Balmès. Elenco: Bayar; Hattie; 
Mari; & Ponijao. Produção: Amandine Billot; Alain Chabat & Christine Rouxel. Roteiro: Alain Chabat (ideia original). 

Fotografia: Jérôme Alméras; Frazer Bradshaw; & Steeven Petitteville. Música: Bruno Calais. Montagem: Reynald 

Bertrand; Craig McKay. Cenografia: Thomas Balmès; & Alain Chabat. Edição: Reynald Bertrand; & Craig McKay. 
Efeitos Especiais: Fred Roz. Estúdios: Focus Features. Distribuição: StudioCanal. Sinopse: A bebê Ponijao vive com  

a família no interior da Namibia e engatinha livremente pelo chão de terra, assim como Bayarjargal, morador de vila na 

Mongólia. Já Mari, hábitante de metrópole, Tóquio, tem contato constante com a tecnologia e experimenta diversos jogos 
educativos, acontecendo também Hattie, residente em São Francisco. A observação dos 4 bebês no primeiro ano revela 

não apenas os costumes diversificados, dos ambientes onde nasceram, como dos aspectos promotores da união entre eles. 

No primeiro estágio da jornada humana, lutam para conquistar o domínio do mundo ao redor e do próprio corpo. 

 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Chamberlain, David; The Mind of Your Newborn Baby; 272 p.; 3 partes; 16 caps.; 3 fotos; 1 ilus.; posf.;  

3 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; North Atlantic Books; Berkeley, EUA; Abril, 1998; páginas XI a XVIII  

e 76. 
2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-

ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; 
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 

203, 538, 949, 951, 953 e 1.077. 

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 153 e 256. 

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 598 e 668. 

5.  Zolet, Lílian; Parapsiquismo na Infância: Perguntas e Respostas; pref. Moacir Gonçalves; revisora Cathia 

Caporali; 256 p.; 4 partes; 104 caps.; 22 E-mails; 51 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 104 perguntas e 104 respostas; 1 tab.; 

20 websites; glos. 172 termos; 23 filmes; 83 refs.; 4 webgrafias; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Edi-

tares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 118, 136 e 137. 

 

Webgrafia  Específica: 

 

1.  Rauscher, F. H; Shaw, G. L, & Ky, K. N; Music and Spatial Task Performance; Nature; 1993; disponível 
em <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8413624>, acesso em 29.01.2017. 

 

M. R. U. 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

6943 

C O N S C I N    O B E S A  
( H O L O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin obesa é a pessoa, homem ou mulher, com sobrepeso corporal 

importante, resultado de ingesta excessiva de alimentos, ausência de disciplina nutricional quanto 

ao soma e de atividades físicas sistemáticas, associadas a transtornos emocionais e / ou tendências 

genéticas. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. 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 prefixo intra vem igualmente 

do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo 

ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. A palavra obesa provém igualmente do idioma Latim, obesus, “gordo; grosso”. Apareceu no 

Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Conscin com exceso de peso. 2.  Conscin acima do peso. 3.  Conscin 

gorda. 

Antonimologia: 1.  Conscin magra; conscin magricela. 2.  Conscin esguia. 3.  Conscin 

delgada. 

Estrangeirismologia: a displicência quanto ao checklist da saúde somática; o checkup 

clínico negligenciado; a desvalorização da performance holossomática; a falta da qualité de vie;  

a irresponsabilidad de la salud consciencial; o desprecio por el soma; a self justification injustifi-

cável; a generation fast food; a generatión da coca-cola, drink da cordiality; o glamour announce 

com homens e mulheres magras e chics. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente da falta de discerni-

mento quanto ao emprego racional e sadio do soma. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares  relativos ao tema: – Obesidade: 

irresponsabilidade consciencial. Obesidade: saúde comprometida. 

Coloquiologia. Eis duas expressões populares referentes à temática: – Não existe tendên-

cia para engordar, existe tendência para comer. Não basta comer, é preciso alimentar-se. 

Citaciologia: – Aprender sem pensar é inútil, pensar sem aprender é perigoso (Confú-

cio, 551–479 a.e.c.). 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios, o primeiro latino e o segundo chinês, contributivos  

à temática: – Mens sana in corpore sano (mente saudável em corpo saudável). Caminha 100 

passos após comer e viverás 99 anos. 

Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas, pertinentes aos tema: 

1.  “Glutonaria. A glutonaria, a obesidade e a dessoma prematura são irmãs trigêmeas”. 

2.  “Obesidade. À conscin obesa é preferível sempre perder uma arroba do peso corporal 

hoje do que perder todas as arrobas do soma, pela dessoma, no próximo ano”. 

3.  “Substância. A pessoa bulímica e, consequentemente, obesa, dessoma, em geral, 

prematuramente, porque não se contenta com o volume de substância somática que lhe foi atribuí-

do pela Genética. Uma imensa tolice, pois com o soma leve, sem sobrepeso, é melhor para se vi-

ver nesta dimensão”. 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do desequilíbrio somático; o holopensene pessoal 

patológico; os patopensenes; a patopensenidade; a intrusão heteropensênica; os neopensenes fa-

vorecendo a reciclagem existencial; a neopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; 
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a autorganização pensênica imprimindo maior organização à vida cotidiana; o poder dos ortopen-

senes; a ortopensenidade; a renovação pensênica. 

 

Fatologia: a obesidade enquanto sinal de enfermidade; o sobrepeso; a obesidade mórbi-

da; a dificuldade de instituir disciplina pessoal; as vitimizações gradativas; as atitudes descom-

pensadas no cotidiano; as justificativas constantes; os descuidos com o corpo; os riscos da obesi-

dade; a obesidade encurtando a vida humana; a intrusão interconsciencial; a interprisão grupocár-

mica da família com maus hábitos alimentares; o ansiosismo; a perturbação emocional; o acriti-

cismo; as expectativas excessivas; a influência hormonal na saúde física e mental; a estatística 

alarmante de a metade da população brasileira estar obesa (Ano-Base: 2013); a importância da 

manutenção da saúde emocional e mental refletindo no soma; a estabilidade hormonal contribuin-

do para o equilíbrio holossomático; o bem-estar físico, mental e social; a conscientização quanto 

às consequências da falta de cuidado somático; a falta de priorização nas atividades físicas; o se-

dentarismo causador de doenças; a necessidade dos exercícios físicos adequados ao peso somáti-

co; o conhecimento sobre a origem da vontade incontrolável de comer, muitas vezes sem fome; 

os motivos pelos quais as pessoas se alimentam sem necessidade; a função da informação alimen-

tar adequada; as distintas escolhas alimentares; a sabedoria na escolha dos nutrientes; o poder dos 

alimentos; a influência da alimentação na saúde holossomatica; o conhecimento das consequênci-

as da utilização do glúten; a controvertida ingesta de lactose; a indústria alimentícia trabalhando 

para aumentar o consumo além da necessidade somática; o açúcar na condição de vampirizador 

de minerais; a importância da troca do açúcar refinado pelo mascavo; a valorização dos produtos 

orgânicos e frescos; o consumo de vegetais cozidos no vapor, preservando os nutrientes; a quinoa, 

rica em aminoácidos essenciais e fonte de proteínas; o ato de entender o funcionamento do cére-

bro em relação à alimentação; o fato de a metade da Humanidade passar fome enquanto há des-

perdício de alimentos; a herança genética; o investimento bilionário em novos medicamentos ao 

invés de melhorar a qualidade da saúde alimentar da população; o ato de não desistir da reeduca-

ção alimentar; a conexão de sucessivas ocorrências facilitando o entendimento da condição pesso-

al; os resultados somáticos com a dieta equilibrada, alimentando a persistência; a constância dos 

novos hábitos em prol da saúde holossomática; o bem-estar em relação ao próprio soma; a autes-

tima sadia; a pessoa certa, no momento certo; o propósito de evitar em vida futura repetir as mes-

mas pendências; a reciclagem do comportamento pessoal com a ajuda do compassageiro evoluti-

vo; o auxílio da Consciencioterapia; o auxílio da Conscienciometria na renovação consciencial. 

 

Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o des-

conhecimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o aprendizado na evitação cotidiana 

do assédio e heterassédio; a sensibilização energética; a desassimilação energética; o autodomínio 

energético; as parapercepções telepáticas; as retroideias; os encontros significativos patrocinados 

pelos amparadores extrafísicos; a projeção consciente educadora; as sincronicidades pontuais pro-

porcionadas pelo amparador extrafísico; as paraprescrições oportunas da equipex; a paragenética; 

a interassistência multidimensional em primeiro lugar; as sucessivas paraocorrências sinalizando 

para a dessoma próxima; a inspiração de origem extrafísica em prol da saúde holossomática; o pa-

rarresgate familiar. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo gastrossoma dominado–psicossoma equilibrado; o si-

nergismo autodomínio sobre o subcérebro abdominal–desempenho mentalsomático; o sinergismo 

consciência corporal–mudanças pensênicas. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de viver quali-

tativamente melhor; o princípio de cuidar do soma com responsabilidade; o princípio de perseve-

rar no equilíbrio holossomático; o princípio de não desistir perante as dificuldades; o princípio 

de ir até as últimas consequências cosmoéticas. 
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a autoincorruptibilidade ante a ad-

versidade sendo relevante item do CPC; o CPC incluindo cláusula de autenfrentamento prioritário. 

Teoriologia: a teoria da Intermissiologia; a teoria da seriexialidade. 

Tecnologia: a técnica do estudo somático; a técnica da solução mais racional; a técnica 

da tenepes; as técnicas de reprogramação mental e cerebral; a técnica de desassimilação energé-

tica; a técnica etológica de se manter rotinas úteis e hábitos saudáveis; a técnica da pesquisa 

constante; a técnica de informar-se sobre todas as opções possíveis; a técnica da autorreflexão 

de 5 horas. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico grupal assistencial; a reciclagem  

a partir do voluntariado conscienciocêntrico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autopara-

geneticologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Holossomatologia; o Colégio Invisível da Mental-

somatologia; o Colégio Invisível de Parapercepciologia. 

Efeitologia: o efeito espelho; o efeito danoso da baixa autestima; o efeito das descom-

pensações somáticas no equilíbrio pessoal; o efeito do cortisol na corrente sanguínea; o efeito da 

alimentação com baixos nutrientes; o efeito da intoxicação alimentar no corpo energético; o efei-

to da intoxicação alimentar na pensenização; o efeito do excesso alimentar nas emoções; o efeito 

da emocionalidade desajustada no adoecimento dos órgãos do corpo. 

Neossinapsologia: as neossinapses recinológicas promovendo a virada evolutiva; as ne-

ossinapses desencadeadas pelas mudanças nos hábitos de vida e na aceitação das modificações 

necessárias. 

Ciclologia: o ciclo pensar-reciclar-realizar-observar-refletir. 

Enumerologia: a obesidade; a obesidade mórbida; a reeducação emocional; a reeduca-

ção alimentar; a reeducação somática; a opção pela saúde; a retomada da autoproéxis. 

Binomiologia: o binômio patológico obesidade-doença; o binômio carência somática– 

–carência consciencial; o binômio manutenção da saúde pessoal–vida longeva; o binômio esco-

lhas sadias–vida saudável; o binômio cortisol-agressividade. 

Interaciologia: a interação harmônica intraconsciencial; a interação interconsciencial; 

a interação com o amparador; a interação holossomática; a interação extrafísica; a interação di-

eta saudável–autestima sadia. 

Crescendologia: o crescendo patológico ansiedade–gastrite emocional; o crescendo 

alimentação excessiva–fígado sobrecarregado. 

Trinomiologia: o trinômio pesquisa-reajuste-solução; o trinômio patológico obesidade 

inicial–obesidade média–obesidade avançada. 

Polinomiologia: o neopatamar evolutivo obtido por meio do polinômio observação-estu-

dos-opções-reciclagens. 

Antagonismologia: o antagonismo malefícios do soma doente / benefícios do soma sau-

dável; o antagonismo deficiências nutricionais / alimentação saudável; o antagonismo massa 

gorda / massa magra; o antagonismo depressão / autestima sadia; o antagonismo malestar  

/ bem-estar; o antagonismo beleza renascentista / anorexia. 

Paradoxologia: o paradoxo do autengano; o paradoxo de necessitar engordar para es-

tar saudável. 

Politicologia: as políticas de saúde nutricional; a democracia; as políticas sociais. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à saúde somática; a falta de leis reguladoras 

de alimentos prejudiciais à saúde. 

Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia; a reciclofilia; a reflexofilia; a autenfrentamento-

filia; a medicinofilia; a decidofilia. 

Fobiologia: a fobia pelos vegetais; a fobia pela fruta; a fobia pelas verduras; a fobia pela 

troca do mau hábito pelo saúdavel; a fobia pela troca de rotinas alimentares. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da pressa; a síndrome do estres-

se crônico. 
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Maniologia: a mania pelos alimentos gordurosos; a mania do doce de leite; a mania das 

comemorações regadas a doces e excesso de açúcar vampirizando os minerais. 

Mitologia: o mito do perfecionismo. 

Holotecologia: a proexoteca; a somatoteca; a hemeroteca. 

Interdisciplinologia: a Holossomatologia, a Consciencioterapia; a Psicologia Cognitivo- 

-Comportamental; a Psiquiatria; a Nutrologia; a Ortopensenologia; a Mentalsomatologia; a Voli-

ciologia; a Criteriologia; a Autopriorologia; a Recexologia; a Interassistenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin obesa; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistenci-

al; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o sedentário; o bulímico; 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 conscienciôme-

tra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelec-

tual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; 

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a sedentária; a bulímica; a acoplamentista; a agente retrocognitora;  

a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciô-

metra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;  

a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tene-

pessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;  

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia:  o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens bulimicus; o Homo sapiens 

commorbidus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens insensatus; o Homo sapiens melancho-

licus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens experimen-

tatus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens activus; o Homo sapi-

ens sanus; o Homo sapiens interassistentialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin obesa crônica = aquela com sobrepeso por longo período de 

tempo, resistente à reeducação alimentar e descompromissada com a autoproéxis; conscin obesa 

pontual = aquela com sobrepeso em período específico do ciclo vital, determinada a reverter a si-

tuação por meio da reeducação alimentar, lúcida quanto aos compromissos proexológicos. 

 

Culturologia: a cultura da irreflexão; a falta da cultura da alimentação saudável. 

 

Reciclologia. Eis, listadas em ordem alfabética, 26 providências distribuídas em 4 gru-

pos de atitudes da conscin, homem ou mulher, passíveis de promover a própria reeducação com-

portamental e alimentar a fim de priorizar a saúde holossomática e a programação existencial: 

 

A.  Atitudes de base alimentares: 

01.  Abster-se da ingestão da farinha branca. 

02.  Cozinhar alimentos saudáveis. 
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03.  Evitar os alimentos com glúten. 

04.  Ingerir sementes oleaginosas na prevenção de doenças crônicas. 

05.  Optar por comida saudável. 

06.  Privar-se da utilização do açúcar branco. 

07.  Reduzir alimentos com lactose. 

08.  Utilizar temperos saudáveis. 

 

B.  Atitudes de base corporal: 

09.  Fazer caminhadas periódicas. 

10.  Fazer sauna. 

11.  Participar de aulas de hidroginástica. 

12.  Procurar tratamentos por massagens. 

13.  Realizar alongamentos diários. 

 

C.  Atitudes de base comportamental: 

14.  Aplicar o estado vibracional lúcido e contínuo. 

15.  Decretar a autodisciplina mentalsomática. 

16.  Elaborar disciplina alimentar e pessoal. 

17.  Manter o megafoco, sem dispersão, no peso corporal ideal. 

18.  Planejar a reciclagem alimentar a curto, médio e longo prazos. 

19.  Prescrever metodologia eficaz no desenvolvimento da dieta. 

20.  Priorizar a saúde holossomática. 

21.  Promover a desassimilação energética. 

 

D.  Atitudes de base mentalsomática: 

22.  Desenvolver a técnica do conhecimento do cérebro. 

23.  Frequentar laboratórios de autopesquisa no CEAEC. 

24.  Investir na Consciencioterapia. 

25.  Participar do conscin-cobaia voluntária. 

26.  Priorizar a  técnica de mais 1 ano de vida intrafísica. 

 

Reprogramação. A conscin lúcida precisa reprogramar as atitudes com respeito à saúde 

do corpo físico para o êxito do desafio do bem-estar holossomático pró-evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin obesa, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

03.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

02.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Autenganologia:  Errologia;  Nosográfico. 

04.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Autodiscernimento  alimentar:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

06.  Autoincorruptibilidade  alimentar:  Autolucidologia;  Homeostático. 

07.  Checkup  holossomático:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

08.  Checkup  somático:  Profilaxiologia;  Homeostático. 

09.  Desassediologia:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

10.  Informação  esclarecedora:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

11.  Medicina  integrativa  holossomática:  Terapeuticologia;  Homeostático. 

12.  Saúde  emocional:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

13.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 
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14.  Saúde  mental:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

15.  Vitalidade  somática:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

 

A  AUTODESDRAMATIZAÇÃO  ESCLARECEDORA,  DE  MODO  

OBJETIVO  E  CORAJOSO,  SEM  VITIMIZAÇÃO  E  JUSTIFICA-
TIVAS  SABOTADORAS  SOBRE  A  OBESIDADE,  PODE  FACI-
LITAR  A  AÇÃO  DOS  AMPARADORES  JUNTO  À  CONSCIN. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a importância de o soma estar em 

ótimas condições para realizar as tarefas evolutivas? Compreende as repercussões somáticas do 

sobrepeso? Quais reciclagens vem realizando na busca da saúde holossomática? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; pref. Daniel 

Muniz; revisores Alexander Steiner; et al.; 342 p.; 2 seções; 11 caps.; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 125 expressões  

e ditos populares; 1 foto; 6 ilus.; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias;  
5 websites; glos. 86 termos; posf.; 20 infografias; 20 cenografias; 56 filmes; 265 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.;  

2ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 

83 a 87 e 137 a 154. 
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 88. 

3.  Pinheiro Júnior, Ismael; O Paracérebro: Novos Horizontes para a Medicina; 190 p.; 22 caps.; 21 x 15,5 

cm; br.; PUC-Goiás; Goiânia, GO; 2010; páginas 51 a 64. 
4.  Romano, Rogério Bonato; Obesus Insanus; pref. Sérgio Grei; & Lyrio César Bertoli; revisão Josias 

Andrade; 159 p.; 8 caps: 20 ilus.; br.; São Paulo; Geração Editorial; páginas 102 a 109 e 115 a 118. 

5.  Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisores Gisele Salles; et al.; 200 p.; 8 caps.; 
18 E-mails; 1 entrevista; 51 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 10 websites; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21 

x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 76 a 97. 

6.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas 

lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; 
páginas 729, 1.151 e 1.569. 

 

M. M. L. 
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C O N S C I N    O B S C U R A N T I S T A  
( A N T I E V O L U C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin obscurantista é a consciência intrafísica, homem ou mulher, an-

ticosmoética e antiassistencial, adepta de prática impedidora do esclarecimento, da disseminação 

de conhecimentos prioritários e libertários aos demais compassageiros evolutivos. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de, durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. O vocábulo obscuro provém do idioma Latim, obscurus, “escuro; tenebroso; sombrio; ne-

gro; oculto; escondido; invisível; denegrido; obscuro; desconhecido; ignorado; intricado; duvido-

so; incerto; dissimulado; disfarçado”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Conscin ignorantista. 2.  Conscin desinformadora. 3.  Conscin ocul-

tadora do conhecimento. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 31 cognatos derivados do vocábulo obscuro: 

desobscurecer; desobscurecida; desobscurecido; inobscurecível; neoobscurantismo; neobscuran-

tista; obscura; obscuração; obscurador; obscuradora; obscurante; obscurantismo; obscurantis-

ta; obscurantística; obscurantístico; obscurantização; obscurantizada; obscurantizado; obscu-

rantizar; obscurecedor; obscurecedora; obscurecente; obscurecer; obscurecida; obscurecido; 

obscurecimento; obscurecível; obscureza; obscuridade; superobscuro. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin obscurantista, conscin obscurantista clás-

sica e conscin obscurantista contemporânea são neologismos técnicos da Antievoluciologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin tarística. 2.  Conscin esclarecedora. 3.  Conscin desmistifi-

cadora. 4.  Conscin educadora. 5.  Conscin cosmoética. 6.  Conscin informadora. 7.  Conscin li-

bertadora. 

Estrangeirismologia: a ausência do upgrade evolutivo; a condição de unclear; o ato hi-

de the intention; a inexistência da glasnost. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência do livre pensamento. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Obscuran-

tismo: razão negligenciada. Enfrentemos os obscurantismos. A ignorância dogmatiza. Fanatis-

mo: ideologia idiota. 

Coloquiologia: a evitação da condição de Maria vai com as outras oriunda dos aprioris-

mos, dos achismos e do conservadorismo. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, pertinentes ao tema: 

1.  “Obscurantismo. O período obscurantista da História marcou o domínio das cons-

réus neste Planeta Terra”. 

2.  “Obscurantistas. Os piores obscurantistas são os seres anticosmoéticos, conservan-

tistas, apriorotas, fanáticos, dogmáticos, censores e patrulheiros ideológicos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do obscurantismo; o holopensene pessoal do igno-

rantismo; o holopensene pessoal da Enganologia; o materpensene anticosmoético em defesa da 

ausência de esclarecimento; o materpensene sectário; os ignoropensenes; a ignoropensenidade, os 

nosopensenes; a nosopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os antipensenes;  
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a antipensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; o holopensene pessoal do autodida-

tismo e autesclarecimento; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a pensenidade carregada 

no pen; a autovigilância diuturna dos próprios pensenes; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o obscurantismo, defendido pela personalidade humana imatura; o desconhe-

cimento; o apedeutismo; a atitude, política, doutrina ou religião contrárias à difusão de conheci-

mentos entre a população em geral; a massa humana impensante; a doutrina de fazer oposição sis-

temática a todo progresso material, moral ou intelectual, propagada pelos dogmáticos; o medieva-

lismo; o messianismo; o pseudocientificismo; o proselitismo; o ato deliberado de confundir pes-

soas; o criptogoverno; o hermetismo; o dogmatismo e a tradição enquanto parâmetros de análise  

e decisão da conscin obscurantista; as tentativas de acabar com a laicidade do Estado; a alienação; 

a inépcia evolutiva; a incompreensão; o sofismo; a mistificação; a fraude intelectual; o ludíbrio;  

a matrix ideativa patológica; a farsa; a apologia da ignorância manifesta na defesa do orgulho 

pessoal; a retórica falaciosa sustentando as convicções ultrapassadas; o egocentrismo; o anticole-

tivismo; o neobscurantismo ameaçando a Ciência em pleno Século XXI; o ato de utilizar-se das 

estruturas do poder para fazer frente à razão; a produção de falso conhecimento; o poder a serviço 

do obscurantismo; o fundamentalismo multicultural; os grupos de pressão; os círculos de iguais, 

geradores de sectarismo; as tropas de choque; o patrulhamento; o ato de não negar, mas ignorar 

ou renunciar a razão; as perseguições aos cientistas durante a ditadura militar no Brasil (1964– 

–1985); a ilusão do conhecimento sendo lógica mercantil; a genuflexão; o emprego obscuro das 

redes sociais estimulando a desinformação, a má-fé e o preconceito; o processo subliminar na dis-

seminação de ideias e crenças; a omissão superavitária; a opção inteligente pela busca do esclare-

cimento; o ato de perceber nas entrelinhas a intencionalidade alheia; o emprego do autodiscerni-

mento e da autocriticidade cosmoética favorecendo a lucidez consciencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência de sina-

lética energética e parapsíquica pessoal; a ingenuidade diante da influência energética patológica; 

as interprisões grupocármicas geradas pela heterassedialidade; os parafatos denotando as inten-

ções patológicas das consciências; a autoconscientização multidimensional (AM) emancipadora; 

o estofo energético para bancar as intrusões assediadoras; a autoparaperceptibilidade das conscie-

xes atuantes nos contextos vivenciados; o timing da interassistência multidimensional aos diferen-

tes atores envolvidos; a projetabilidade lúcida auxiliando na libertação dos obscurantismos aprisi-

onadores. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: a autossubmissão ao heterassédio resultante do sinergismo patológico 

autodesconhecimento–ausência de autojuízo crítico. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da interprisão grupocár-

mica. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) funcionando na condição de vacina 

à heteroinfluenciação patológica; a falha nos códigos de ética profissionais favorecendo o corpo-

rativismo; os códigos de honra mafiosos. 

Teoriologia: a teoria da conspiração; a teoria da cultura de massa; a teoria da culpabi-

lidade; a teoria maquiavélica de os fins justificarem os meios. 

Tecnologia: a técnica midiática de manipulação das massas; a técnica de coerção e inti-

midação; a técnica de guerrilha; a mitigação do obscurantismo pela técnica da autorreflexão de 

5 horas; a técnica da criptografia; as técnicas conscienciométricas esquadrinhando a parte obs-

cura da autoconsciencialidade. 

Voluntariologia: o voluntariado acrítico; o voluntariado teático tarístico gerando esta-

dos conscienciais saudáveis. 
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o la-

boratório conscienciológico da Paradireitologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Para-

direitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia. 

Efeitologia: o efeito inebriante do poder; os efeitos da preguiça mental; os efeitos gru-

pocármicos das lavagens subcerebrais seculares; o efeito da subjugação; os efeitos das absurdi-

dades religiosas sustentadas em retrovidas, perdurando até a vida atual; os efeitos do egocentris-

mo ideológico; os efeitos da reurbex exigindo o fim dos bolsões dominados pelas paramáfias. 

Neossinapsologia: a formação neossináptica derivada do conhecimento verponológico 

libertando as consciências dos apriorismos, sectarismos e castrações. 

Ciclologia: o ciclo vítima-algoz; o ciclo compreender-ignorar; o ciclo avaliação-julga-

mento-opinião. 

Binomiologia: o binômio submissão-ignorância; o binômio acumpliciamento-interpri-

são; o binômio irracionalidade-racionalidade; o binômio imposição-dependência; o binômio lu-

cidez–juízo crítico; o binômio autesclarecimento-autonomia. 

Interaciologia: a interação lacuna cognitiva–genuflexão; a interação antepassado de si 

mesmo–neofobia. 

Crescendologia: o crescendo evolutivo apedeutismo-sapiência; o crescendo infante- 

-adulto; o crescendo saber-autorresponsabilidade. 

Trinomiologia: o trinômio patológico sexo-dinheiro-poder; o trinômio opressor dogma-

tismo–lavagem cerebral–subserviência. 

Polinomiologia: o polinômio preguiça mental–acriticidade–escravidão–interprisão;  

o polinômio autorreeducação-autocriticidade-autovalorização-autossuficiência. 

Antagonismologia: o antagonismo obscurantismo dogmático / autoconscientização 

emancipadora; o antagonismo passividade / proatividade; o antagonismo aclarar / obscurecer;  

o antagonismo dependência / autonomia. 

Paradoxologia: o paradoxo da inferioridade intelectual mascarada pela falsa superiori-

dade. 

Politicologia: a teocracia; a tiranocracia; a escravocracia; a genuflexocracia; a aristo-

cracia; a mafiocracia; a pigmentocracia. 

Legislogia: as leis da Cosmoética; a lei do menor esforço evolutivo; a lei do mais forte; 

a lei do silêncio; a lei do retorno; a lei de talião; as arcaicas leis canônicas. 

Filiologia: a autodecidofilia; a autocosmoeticofilia; a autevoluciofilia; a xenofilia. 

Fobiologia: a autocogniciofobia; a autocriticofobia; a conscienciometrofobia; a neofo-

bia; a autodecidofobia; a autevoluciofobia; a xenofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de Poliana; a síndro-

me da mediocrização; a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da ectopia 

afetiva (SEA). 

Maniologia: a megalomania; a egomania; a idolomania. 

Mitologia: os megamitos em geral. 

Holotecologia: a absurdoteca; a retrocognoteca; a biografoteca; a criticoteca; a historio-

teca; a dogmaticoteca; a comunicoteca; a ciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Antievoluciologia; a Comunicologia; a Achologia; a Assistenci-

ologia; a Holobiografologia; a Autopensenologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Cos-

moeticologia; a Paradireitologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin obscurantista; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin 

baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a personalidade consecutiva;  

a personalidade eminência parda; o intermissivista lúcido; o cético-otimista-cosmoético (COC). 
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Masculinologia: o patrulheiro ideológico; o populista; o dogmático; o místico; o fanáti-

co religioso; o minidissidente ideológico; o maxidissidente ideológico; o reeducador; o intelectual 

lúcido; o reciclante existencial; o inversor existencial; o epicon lúcido; o tenepessista; o paraper-

cepciologista; o consciencioterapeuta; o pesquisador independente; o projetor consciente; o ver-

betólogo. 

 

Femininologia: a patrulheira ideológica; a populista; a dogmática; a mística; a fanática 

religiosa; a minidissidente ideológica; a maxidissidente ideológica; a reeducadora; a intelectual 

lúcida; a reciclante existencial; a inversora existencial; a epicon lúcida; a tenepessista; a paraper-

cepciologista; a consciencioterapeuta; a pesquisadora independente; a projetora consciente; a ver-

betóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens in-

cautus; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens doctrinator; o Homo sapiens demagogi-

cus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens intellectualis; o Ho-

mo sapiens scientificus; o Homo sapiens interassistens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin obscurantista clássica = a conservadora multissecular, promo-

tora de dogmatismos, teologias, crendices e eugenia; conscin obscurantista contemporânea  

= a “moderna”, defensora do egocentrismo, do anticoletivismo, das ideologias promotoras do fal-

so conhecimento, valendo-se das estruturas de poder, das redes sociais e refratária à razão. 

 

Culturologia: a cultura do obscurantismo; a incultura; a cultura inútil; a cultura da ir-

reflexão; a cultura da alienação; a retrocultura; a cultura da dogmática; a cultura da submissão; 

a cultura da genuflexão; a cultura antievolutiva. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem al-

fabética 28 características ou comportamentos passíveis de serem encontradas na conscin obscu-

rantista: 

01.  Acriticidade. 

02.  Anticosmoeticidade. 

03.  Apriorismo. 

04.  Arrogância. 

05.  Autocorrupção. 

06.  Bifrontismo. 

07.  Chantagismo. 

08.  Conservantismo. 

09.  Demagogismo. 

10.  Dissimulação. 

11.  Dogmatismo. 

12.  Doutrinação. 

13.  Egoísmo. 

14.  Egolatria. 

15.  Eufemística. 

16.  Falaciosismo. 

17.  Fanatismo. 

18.  Idolatrismo. 

19.  Ingratidão. 

20.  Narcisismo. 

21.  Neofobismo. 

22.  Opressão. 
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23.  Perfídia. 

24.  Racismo. 

25.  Religiosidade. 

26.  Sedução. 

27.  Tiranismo. 

28.  Vulgaridade. 

 

Cosmogramologia. Em demonstração aos atos praticados pela conscin obscurantista, eis 

2 contextos ou situações extraídos do cosmograma referentes ao tema: 

1.  Destruição de livros: Ano 642, durante expansão árabe, exércitos muçulmanos to-

mam a Pérsia. O general árabe Amrou ibn Al-Aas (573–663) às portas de Alexandria, Egito (mai-

or depositário da cultura oriental) tentando evitar a destruição dos livros, recebe ordens do califa 

Rashidum Umar ibn al-Khattab (586–644), 2
o
 sucessor de Maomé (570–632), a seguinte sen-

tença: se os escritos concordam com o alcorão queime-os por inócuos e redundantes, se discor-

dam destrua-os por perniciosos. 

2.  Rotulagem de Alimentos Geneticamente Modificados (OGM): o Projeto de Lei da 

Câmara N. 34 / 2015, na origem Projeto de Lei N. 4.148 / 15, em vigor no Brasil desde 

28.04.2015, altera a lei de biosegurança, escondendo do consumidor a informação sobre compo-

nentes transgênicos dos produtos, retirando a exigência do selo identificador que contenham orga-

nismos geneticamente modificados. Violando princípios do direito do consumidor de acesso a in-

formação, além de impedir aos profissionais de saúde a rastreabilidade do potencial tóxico de tais 

produtos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin obscurantista, 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.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Análise  tendenciosa:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

05.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

06.  Antidoutrinação:  Parapedagogiologia;  Homeostático. 

07.  Autogestão  antidogmática:  Descrenciologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  manipuladora:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Defasagem  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Falácia:  Falaciologia;  Nosográfico. 

12.  Inteligência  evolutiva:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

13.  Megobscuridade:  Autolucidologia;  Neutro. 

14.  Obscuridade:  Holomaturologia;  Neutro. 

15.  Sede  de  poder:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIN OBSCURANTISTA  ESCRAVIZA  AS  DEMAIS  

CONSCIÊNCIAS  À  SUBCEREBRALIDADE,  GERANDO  IN-
TERPRISÕES  GRUPOCÁRMICAS.  IMPORTA  RECONHECER 

E  EXTINGUIR  A  SUBJUGAÇÃO  NOCIVA  E  ANTIEVOLUTIVA. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou se cultua ou é partidário de alguma 

ação, hábito, relação ou pensenidade ao modo de conscin obscurantista? Em qual nível? Evita  

a imposição de ideias, doutrinas e crenças limitadoras da evolução pessoal e grupal? 

 
Videografia  Específica: 

 

1.  Robin, Marie-Monique; O Mundo Segundo a Monsanto (The World According to Monsanto); Documentá-
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C O N S C I N    O P E R O S A  
( E F I C I E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin operosa é a pessoa, homem ou mulher, realizadora, empreende-

dora, ativa, de ação no dia a dia, atuando com eficiência e eficácia, a fim de obter resultados cons-

cienciais evolutivos. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. A palavra operosa provém igualmente do idioma Latim, operosus, “trabalhador”. Apareceu 

no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Conscin eficaz. 2.  Personalidade laboriosa. 3.  Pessoa operante.  

4.  Indivíduo trabalhador. 5.  Sujeito prestimoso. 6.  Pessoa esforçada. 7.  Conscin atuante. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 24 cognatos derivados do vocábulo operosa: 

inoperabilidade; inoperância; inoperar; inoperável; inoperosidade; operabilidade; operação; 

operacional; operacionalista; operacionalizador; operacionalizante; operacionalizável; opera-

cionístico; operagem; operâmetra; operante; operariano; operativo; operatriz; operismo; ope-

rístico; operômetro; operosidade; operoso. 

Neologia. As 4 expressões compostas conscin operosa, conscin operosa egocármica, 

conscin operosa grupocármica e conscin operosa policármica são neologismos técnicos da Efici-

enciologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin inoperante. 2.  Pessoa preguiçosa. 3.  Figura folgada. 4.  In-

divíduo indolente. 5.  Conscin negligente. 

Estrangeirismologia: o blue-collar worker; o laborer; o indivíduo jack-of-all-trades;  

a high performance proexológica; o workaholism superado pela produtividade sadia. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao desempenho interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Operosida-

de: qualificação consciencial. Existem conscins operosas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da operosidade; o holopensene pessoal da eficiên-

cia; o holopensene pessoal da autexperimentação; o holopensene pessoal da Interassistenciologia. 

 

Fatologia: o ato de levar tudo de eito; o poder do querer; o poder da autodecisão; o sen-

tido da vida humana; a vida produtiva; a vida recheada de desafios; a vida dura; a vida nada fácil; 

a aniquilação do boavidismo; o ato de falar menos e fazer mais; o otimismo lúcido; a autodispo-

sição; o dinamismo pessoal; a disponibilidade pessoal; a pontualidade nos compromissos assumi-

dos; o convite cosmoético irrecusável; o atacadismo consciencial; o pedido de favor não ignora-

do; a rotina útil; o cuidado com a saúde física; o vínculo consciencial; as autossuperações; a tarefa 

do esclarecimento (tares); o autocomprometimento prioritário; a dinâmica eficiente na assistência 

entre professor e aluno; a autodisponibilidade útil; a eficiência da manifestação da conscin no 

passar das décadas; os compromissos familiares; a qualificação dos autodesempenhos; a operosi-

dade contagiante; o megatrafor evolutivo aplicado diuturnamente; a psicomotricidade; a poliva-

lência pessoal; a interassistencialidade; a qualidade das intenções; a recéxis contínua; a recicla-
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gem ego, grupo e policármica; a vida intrafísica produtiva; a atuação máxima; as estatísticas pes-

soais e o tempo (Cronêmica); as reprogramações sinápticas através das autossuperações a partir 

da operosidade constante; o nível de autoconsciencialidade; os empenhos úteis; a Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a herança parage-

nética; a constatação do amparo extrafísico de função; o banho energético confirmador; o reco-

nhecimento do amparo de função; a saúde holossomática; a autoconscientização multidimensio-

nal (AM); a tenepes pessoal diária. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-intenção-realização a partir da operosidade;  

o sinergismo detalhismo-atacadismo; o sinergismo desfavorável força do hábito–rotina inútil; 

o sinergismo da repetição dos atos sadios; o sinergismo da repetição continuada dos trabalhos 

bioenergéticos. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posiciona-

mento pessoal (PPP); o princípio do “devagar e sempre”; o princípio da empatia evolutiva. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado no empreendedorismo da 

conscin operosa. 

Teoriologia: a teoria da autossuperação evolutiva; a aplicação teática da inteligência 

evolutiva (IE); a teática das recins; a teática do autodidatismo ininterrupto. 

Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais; as técnicas para reciclagens existenciais; a vi-

vência da técnica da dupla evolutiva; a técnica pessoal de viver. 

Voluntariologia: o voluntariado na CCCI enquanto condição magna para consolidar  

o vínculo consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório 

conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Proexistas;  

o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Experimentologia. 

Efeitologia: o efeito da tenepes na assistência da conscin operosa; o efeito automotiva-

dor do sucesso; os efeitos do bem-estar holossomático na otimização da autevolução. 

Neossinapsologia: as neossinapses resultantes das autexperimentações diárias qualifi-

cadoras da conscin operosa. 

Ciclologia: o ciclo rotina útil–reciclagem ininterrupta; o ciclo multiexistencial pessoal 

(CMP) da atividade interassistencial; o ciclo recéxis-recin; o ciclo da produtividade máxima. 

Enumerologia: a conscin operosa autodidata; a conscin operosa semperaprendente;  

a conscin operosa experimentadora; a conscin operosa motivadora; a conscin operosa exempli-

ficadora; a conscin operosa traforista; a conscin operosa completista. 

Binomiologia: o binômio decisão-motivação; o binômio autodisposição-empenho; o bi-

nômio recebimento-retribuição; o binômio atenção-ação; a superação técnica do binômio pato-

lógico fadiga–preguiça mental. 

Interaciologia: a interação vontade-ação; a interação atuação-resultado; a interação 

esforço pessoal–rendimento evolutivo; a interação eficácia pessoal–aceleração evolutiva; a inte-

ração vontade-intencionalidade. 

Crescendologia: o crescendo psicomotricidade-mentalsomaticidade; o crescendo mini-

conquistas-maxiconquistas-megaconquistas; o crescendo consciencial evolutivo microcosmo-ma-

crocosmo; o crescendo aquisição-distribuição-contribuição; o crescendo aprendente-sempera-

prendente. 

Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio vontade-decisão- 

-determinação; o trinômio autoconfiança-autocompetência-autodisciplina; o trinômio convite- 

-aceitação-consecução. 
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Polinomiologia: o polinômio intenção-priorização-verbação-acerto; o polinômio soma-

-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio integridade-generosidade-solidariedade- 

-confiabilidade; o polinômio autoconhecimento-autoconfiança-autodeterminação-autodecisão- 

-ação. 

Antagonismologia: o antagonismo vida produtiva / boavidismo; o antagonismo teoria  

/ prática; o antagonismo bom exemplo / mau exemplo; o antagonismo autorganização / autode-

sorganização; o antagonismo exatidão / erro. 

Paradoxologia: o paradoxo consciência vigorosa–soma deficitário. 

Politicologia: a interassistenciocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei do contágio do exemplarismo positivo. 

Filiologia: a voliciofilia; a decidofilia; a neofilia; a proexofilia; a cognofilia; a comuni-

cofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a ausência da decidofobia; a erradicação da disciplinofobia; a intelectofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a autocura da síndrome da sub-

estimação consciencial; a desmotivação laboral na síndrome de burnout; a evitação da síndrome 

da perfeição. 

Mitologia: o mito da autevolução consciencial sem esforço holossomático. 

Interdisciplinologia: a Eficienciologia; a Conviviologia; a Experimentologia; a Policar-

mologia; a Assistenciologia; a Tenepessologia; a Recexologia; a Intrafisicologia; a Voliciologia;  

a Priorologia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin operosa; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin tene-

pessista; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o homem de ação; o tocador de obra; o amparador intrafísico; o autode-

cisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o cons-

cienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplólogo; o proexista; 

o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existem-

cial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;  

o docente de Conscienciologia; o projetor consciente; o duplista. 

 

Femininologia: a mulher de ação; a tocadora de obra; a amparadora intrafísica; a auto-

decisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga;  

a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplóloga; a proe-

xista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisa-

dora; a docente de Conscienciologia; a projetora consciente; a duplista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens laborans; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens 

orthopensenicus; o Homo sapiens exemplologus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens vo-

luntarius; o Homo sapiens visionarius. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin operosa egocármica = aquela dedicada aos interesses evolutivos 

pessoais; conscin operosa grupocármica = aquela dedicada aos interesses do grupo evolutivo mais 

íntimo; conscin operosa policármica = aquela exemplificando predominantemente as manifesta-

ções pessoais em favor da coletividade mais ampla, intra e extrafísica. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

6958 

Tipologia. Sob a ótica da Discernimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 

tipos de operosidades vivenciadas pela conscin lúcida com a finalidade de qualificar as ações evo-

lutivas: 

01.  Operosidade docente: o exercício da docência conscienciológica; a itinerância cons-

cienciológica. 

02.  Operosidade empreendedorística: a prática do empreendedorismo consciencioló-

gico; os negócios; as finanças. 

03.  Operosidade energética: a vivência do estado vibracional profilático; a sinalética 

energética e parapsíquica pessoal. 

04.  Operosidade gesconológica: a escrita do artigo; o verbete defendido; o livro publi-

cado. 

05.  Operosidade interassistencial: a vivência da interassistencialidade; a grupo e poli-

carmalidade. 

06.  Operosidade manual: o exercício do trabalho braçal; o artesanato; a habilidade ma-

nual. 

07.  Operosidade mentalsomática: o exercício da intelectualidade produtiva; o princí-

pio do enciclopedismo. 

08.  Operosidade pesquisística: a vivência do laboratório autopesquisístico; a hetero-

pesquisa. 

09.  Operosidade proexológica: o exercício da proéxis; o completismo evolutivo. 

10.  Operosidade tenepessística: a prática diária da tarefa energética pessoal (tenepes). 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin operosa, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agenda  vazia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Aproveitamento  do  tempo:  Autoproexologia;  Homeostático. 

03.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

04.  Autorganização  consciencial:  Autorganizaciologia;  Neutro. 

05.  Conscin  antivoliciolínica:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

06.  Conscin-solução:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

07.  Conscin-trator:  Evoluciologia;  Neutro. 

08.  Estatística  motivadora:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

09.  Exemplologia:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

10.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

11.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Senso  autevolutivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

 

O  COROAMENTO  DO  ÊXITO  EVOLUTIVO  É  PROPORCIO-
NAL  AO  AUTODISCERNIMENTO  NO  EMPREGO  CRIATIVO  

DOS  MEGATRAFORES  HOLOBIOGRÁFICOS  DA  CONSCIN  

OPEROSA  LÚCIDA  NA  TOTALIDADE  DA  VIDA  INTRAFÍSICA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se considera conscin operosa? Está satisfeito(a) 

com a eficiência evolutiva das ações pessoais? 
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C O N S C I N    O R G A N I Z A D O R A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin organizadora é quem organiza ou tem capacidade de organizar, 

ordenar, arrumar, coordenar, assentar, planejar e regularizar as realidades da própria vida humana 

e, em certos casos, alcançando até a organização do entorno das pararrealidades da vida extrafísi-

ca ou do holopensene integral pessoal. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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 prefixo intra vem do mesmo 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico procede também do idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século XIII.  

A palavra organizar provém do idioma Francês, organiser, e esta do idioma Latim Medieval, or-

ganizare, de organum, “órgão; dispor de modo a tornar apto à vida; dotar de estrutura”. Surgiu no 

Século XVI. O termo organizador apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 01.  Conscin ordenadora. 02.  Pessoa equilibradora. 03.  Pessoa arruma-

dora; pessoa articuladora. 04.  Conscin ajustadora. 05.  Personalidade arranjadora. 06.  Personali-

dade orientadora. 07.  Personalidade reguladora. 08.  Personalidade harmonizadora. 09.  Persona-

lidade sistematizadora. 10.  Personalidade planificadora. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 22 cognatos derivados do vocábulo organiza-

ção: desorganização; desorganizada; desorganizado; desorganizador; desorganizadora; desor-

ganizante; desorganizar; inorganização; inorganizadora; organizacional; organizada; organi-

zado; organizador; organizadora; organizar; organizativa; organizativo; organizável; reorgani-

zação; reorganizador; reorganizadora; reorganizar. 

Neologia. As duas expressões compostas conscin organizadora preparatória e conscin 

organizadora executiva são neologismos técnicos da Holomaturologia. 

Antonimologia: 01.  Conscin desorganizadora. 02.  Pessoa desordenadora. 03.  Pessoa 

desequilibradora. 04.  Pessoa desarrumadora. 05.  Personalidade desarranjadora. 06.  Personalida-

de desorientadora. 07.  Personalidade desreguladora. 08.  Personalidade desarmonizadora.  

09.  Personalidade dispersora. 10.  Personalidade perdulária. 

Estrangeirismologia: o upgrade máximo da autorganização; o organizer pessoal; o car-

pe diem; o modus vivendi evolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade pessoal. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da organização; os lucidopensenes; a lucidopense-

nidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os 

nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade. 

 

Fatologia: o estilo Monk de ser sem patologia; a pontualidade pessoal; a agenda pessoal; 

a gerência do tempo pessoal; a melhoria natural do ambiente no qual chega a conscin organizado-

ra; o dom pessoal do equilíbrio das coisas; o autopotencial da quebra da desordem; a incineração 

dos lixões pessoais; a eliminação das gorduras; a desconstrução dos dogmas; o desembaraço dos 

próprios passos. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a identificação da 

sinalética energética e parapsíquica pessoal. 

 

III.  Detalhismo 

 

Principiologia: o princípio da auteducação evolutiva; o princípio do “se não presta, 

não adianta fazer maquilagem”. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria e a vivência da reciclagem existencial. 

Tecnologia: a técnica da evitação do sonambulismo consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: os efeitos surpreendentes da organização pessoal racional. 

Neossinapsologia: a catálise das neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo contínuo de produção intelectual. 

Enumerologia: a autorganização mental; a autorganização emocional; a autorganiza-

ção cultural; a autorganização autodidática; a autorganização higiênica; a autorganização evolu-

tiva; a autorganização proexológica. 

Binomiologia: o binômio hábitos sadios–rotinas úteis; o binômio autocrítica-heterocrí-

tica. 

Interaciologia: a interação otimização dos meios–qualificação dos fins. 

Crescendologia: o crescendo erro-correção. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-deliberação. 

Polinomiologia: o polinômio temporal manhã-tarde-noite-madrugada. 

Antagonismologia: o antagonismo evolutivo organização / desorganização. 

Paradoxologia: o paradoxo do jovem filho organizado perante o pai sempre desorgani-

zado. 

Politicologia: a lucidocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço. 

Filiologia: a metodofilia. 

Holotecologia: a analiticoteca; a metodoteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Priorologia; a Criteriologia; a Experimento-

logia; a Cogniciologia; a Definologia; a Determinologia; a Ortopensenologia; a Cosmanalisolo-

gia; a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin organizadora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser des-

perto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens organisator; o Homo sapiens articulator; o Homo 

sapiens autolucidus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens 

perquisitor; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens determinator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin organizadora preparatória = a da pessoa ainda na fase prepara-

tória (proéxis) da vida humana, até os 35 anos de idade; conscin organizadora executiva = a da 

pessoa já na fase da consecução (proéxis) da vida humana, a partir dos 36 anos de idade. 

 

Culturologia: a cultura da organização existencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin organizadora, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

03.  Autorganização  livre:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

04.  Autossuficiência  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

05.  Descarte  dos  resquícios:  Recexologia;  Homeostático. 

06.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Megaconhecimento  organizado:  Autocogniciologia;  Homeostático. 

08.  Planilha  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

09.  Priorologia:  Evoluciologia;  Neutro. 

10.  Reciclagem  prazerosa:  Recexologia;  Homeostático. 

 

SEM  A  ORGANIZAÇÃO  PESSOAL,  TODOS  OS  RENDIMEN- 
TOS  DA  CONSCIN  PERMANECEM  AQUÉM  DAS  PRÓPRIAS 

POTENCIALIDADES,  OCORRENDO  DESPERDÍCIOS  EVOLU- 
TIVOS  DE  TODAS  AS  NATUREZAS  PATOLÓGICAS. 

 

Questionologia. No teste pessoal simples da escala de 1 a 5 perante a autorganização, 

onde você se coloca, leitor ou leitora? Você é mais organizado ou menos organizado? 
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C O N S C I N    P A C I F I C A D O R A  
( P A C I F I S M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin pacificadora é a pessoa, homem ou mulher, atuante em conflitos, 

combates, rixas, hostilidades, dissidências, intrigas e malentendidos, empenhando-se em atender 

às necessidades do grupo e objetivando a harmonia do conjunto envolvido na busca de consenso. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo consciência vem do Latim, conscientia, “conhecimento de alguma 

coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do verbo cons-

cire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do idioma  

Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao centro; 

interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma 

Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século XIII.  

A palavra pacificador provém igualmente do idioma Latim, pacificador, “pacificador”, constituí-

da por pax, “paz”, e facere, “fazer; obrar; executar; levar a efeito; efetur; desempenhar; cumprir”. 

Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Conscin apaziguadora. 2.  Conscin acalmadora. 3.  Conscin anticon-

flituosa. 4.  Conscin corta-conflito. 5.  Conscin diplomática. 6.  Conscin desassediadora. 

Cognatologia. Eis na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo pacificador: 

apacificação; apacificada; apacificado; apacificador; apacificar; pacificação; pacificada; paci-

ficado; pacificante; pacificar; pacificativo; pacificável; pacificidade; pacífico; pacifismo; paci-

fista; pacifístico. 

Neologia. As 4 expressões compostas conscin pacificadora, conscin pacificadora ego-

cármica, conscin pacificadora grupocármica e conscin pacificadora policármica são neologis-

mos técnicos da Pacifismologia. 

Antonimologia: 01.  Conscin beligerante. 02.  Conscin competidora. 03.  Conscin colé-

rica. 04.  Conscin agitadora. 05.  Conscin amotinadora. 06.  Conscin belicista. 07.  Conscin vinga-

tiva. 08.  Conscin assediadora. 09.  Conscin sectarista. 10.  Conscin lavadora de cérebros. 

Estrangeirismologia: o peacemaker; o pacificateur; o pax vobis. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade cosmoética. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares, interrelacionados, sintetizando 

o tema: − Sejamos justificadamente pacificadores. Existe paz trabalhada. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal pacificador; os harmonopenses; a harmonopense-

nidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; o hábito pessoal, rotineiro, de pensenizar pa-

cificamente. 

 

Fatologia: a tarefa da pacificação entre conflitos pessoais e grupais; o somatório pro-

gressivo permanente da assistência recebida; a priorização do mentalsoma nos diálogos; os hete-

rodesassédios permanentes; o esclarecimento multidimensional procurando eliminar os cotovelo-

mas; a evitação da auto e heterogurulatria no exercício da liderança; o ato de infiltrar-se cosmoeti-

camente, neutralizando conflitos; a utilidade social dos atos pacificadores levando à assinatura 

dos Tratados de Paz; a camuflagem positiva gerando reciclagens pacificadoras; a depuração da 

rotina atávica de subumano; a autossegurança volitiva; o esforço incansável de Sísifo aplicado  

à pacificação. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a autovivência da tenepes; a autovivência da ofiex; a função de pa-

cificador grupal do evoluciólogo; a função de pacificador intercontinental do Serenão; a conquista 

da holomaturidade das consciências na Terra; as reurbexes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intercooperador entre Consciex Livre–Serenão–evoluci-

ólogo–amparador–conscin pacificadora na engrenagem do trabalho interassistencial da megar-

reurbanização do planeta. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da liderança 

distributiva-assistencial; o princípio do universalismo; o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética 

(GPC). 

Teoriologia: a teoria da interassistência fraterna multidimensional; a teoria da minipe-

ça do maximecanismo na evolução grupal. 

Tecnologia: a técnica da desassim; a técnica da megacompreensão; a técnica de ver  

o lado melhor das coisas; a técnica da autodefesa perante as ECs antagônicas; a técnica da con-

vivialidade sadia; a técnica de ouvir mais e falar menos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório 

conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Assistentes das Reurbanizações Extrafísicas. 

Efeitologia: o efeito abrangente das conscins pacificadoras componentes de células pa-

cifistas espalhadas pelo planeta atuando em conjunto com a reurbex, ao modo das Cognópolis. 

Ciclologia: o ciclo patológico conflito-arma-repressão-despotismo; o ciclo assistencial 

esclarecimento-reeducação-harmonia-democratismo. 

Enumerologia: a pacificação íntima; a pacificação grupal; a paz cultivada; a educação 

para a paz; o acordo de paz; a constituição da paz; a manutenção da paz. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio docilidade-tenacidade;  

o binômio certeza granítica–trabalho árduo; o binômio conscin pacificadora–consciexes ampa-

radoras. 

Interaciologia: a interação esclarecimento-pacificação; a interação holomaturidade– 

–convivialidade pacífica. 

Crescendologia: o crescendo pacificação íntima−pacificação grupal−pacificação con-

tinental−pacificação planetária. 

Trinomiologia: o trinômio priorizar-pacificar-perseverar. 

Polinomiologia: o polinômio pacificação-união-congraçamento-universalismo. 

Antagonismologia: o antagonismo racionalidade / vaidade; o antagonismo megaincom-

preensibilidade / maxiassistencialidade; o antagonismo camuflagem consciente / exibicionismo 

vulnerável; o antagonismo comunicação melíflua facciosa / comunicação universalista. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia pura. 

Legislogia: as leis da Interassistenciologia; as leis regendo a Egocarmologia, a Grupo-

carmologia, a Policarmologia e a Holocarmologia; as leis da Seriexologia. 

Fobiologia: a misantropia; a agorafobia; a tanatofobia. 

Mitologia: a desconstrução do mito do salvador da pátria; o mito do cordeiro da paz. 

Holotecologia: a pacificoteca; a epicentroteca; a convivioteca; a comunicoteca; a diale-

ticoteca; a evolucioteca; a democracioteca; a cosmoconsciencioteca. 

Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Interdimensionologia; a Conviviologia; a Ma-

turologia; a Intercompreensiologia; a Interassistenciologia; a Harmoniologia; a Proexologia;  

a Grupocarmologia; a Evoluciologia; a Serenologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pacificadora; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin me-

diadora; a conscin universalista; a conscin-bombeiro consciencial; a conscin harmoniosa; a cons-

cin lúcida; a conscin isca consciencial lúcida; a conscin cordata; a conscin harmonizadora; a cons-

cin javalínica; a conscin cooperadora; a conscin aglutinadora; a conscin conversora de multita-

lentos. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação; o pré-serenão vulgar; o líder. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pré-serenona vulgar; a líder. 

 

Hominologia: o Homo sapiens pacificator; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens 

amicus; o Homo sapiens diplomaticus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens tenepessista; 

o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens paradiplomata. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin pacificadora egocármica = a pessoa em processo de pacificação 

íntima; conscin pacificadora grupocármica = a pessoa mediando conflitos intrafamiliares; conscin 

pacificadora policármica = a pessoa promovendo conciliação entre nações. 

 

Culturologia: a cultura da paz; a cultura da amizade. 

 

Tipologia. Eis 5 exemplos de conscins pacificadoras identificadas na Socin, abaixo rela-

cionados na ordem lógica: 

1.  Conscin pacificadora artista: o artista no uso de dotes pessoais conclamando à re-

flexão pela paz. 

2.  Conscin pacificadora reinvindicadora: a conscin líder de movimentos pacifistas 

tais como passeatas, manifestos, assembleias, atos públicos pró-paz. 

3.  Conscin pacificadora política: os estadistas e diplomatas em negociações entre paí-

ses em conflito. 

4.  Conscin pacificadora de unidades policiais: as conscins trabalhando em unidades 

policiais baseadas em comunidades, impondo limites à guerrilha do narcotráfico. 

5.  Conscin pacificadora carismática: a conscin portadora de magnetismo pessoal in-

tencionalmente pacificadora, sendo principal exemplo Mohandas Karamchand Gandhi (1869– 

–1948). 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin pacificadora, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  desencadeador:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Aglutinação  interconsciencial:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Antiviolência:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

04.  Autesforço  convergente:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

05.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

06.  Autoimunidade  consciencial:  Despertologia;  Homeostático. 

07.  Consciência  harmonizada:  Harmoniologia;  Homeostático. 

08.  Exemplo  silencioso:  Exemplologia;  Homeostático. 

09.  Geopolítica  desassediadora:  Consciencioterapia;  Neutro. 

10.  Intentio  recta:  Intencionologia;  Homeostático. 

11.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

12.  Nanotecnologia  pró-paz:  Tecnologia;  Homeostático. 

13.  Pseudo-harmonia:  Harmoniologia;  Neutro. 

14.  Reeducação  para  a  paz:  Pacifismologia;  Homeostático. 

15.  Técnica  da  desassedialidade  direta:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

 

A  PACIFICAÇÃO  É  REALIDADE  AINDA  INCOMPREENDIDA  

PELA  HUMANIDADE.  A  CONSCIN  PACIFICADORA,  MESMO  

PADECENDO  DESAFETOS,  ATRAVÉS  DA  VONTADE  SOBE-
RANA,  MANTÉM  O  ELO  ASSISTENCIAL  COM  A  REURBEX. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se conscin pacificadora? É capaz de 

manter convivência multidimensional relativamente sadia? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Lázaro, Neide; A Tolerância na Convivialidade; Artigo; I Encontro da Paz; Reflexões Conscienciológicas 

sobre a Paz – Anais; 299 p.; 4 caps.; 3 índices; 24 signatários; glos. 134 termos; 2a Ed.; Instituto Internacional de Proje-

ciologia e Conscienciologia (IIPC); Saquarema, RJ; 10 a 12 de outubro de 2009; páginas 154 a 165. 
2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 

sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional 

do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 
2007; páginas 798 e 806 a 844. 

3.  Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes 

Pinheiro; 387 p.; 3 seções; 1 biografia; 49 citações; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 2 pontoações; 
1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.685 megapensenes trivocabulares; 29 refs.;  

1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 266 e 

273. 

4.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x7 cm; enc.; 4a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 352 a 355, 360  
a 364 e 381 a 383. 

5.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;  

2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 352  
a 355, 360 a 364 e 381 a 383. 

 

I. F. 
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C O N S C I N    P E R F E C C I O N I S T A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin perfeccionista é a pessoa, homem ou mulher, frequentemente in-

satisfeita com o desempenho pessoal, buscando a perfeição através da vivência do ciclo vicioso de 

objetivos não realistas e excessivamente elevados. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo fisico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. A palavra perfeccionismo procede do idioma Latim, perfectus, “completo”, particípio 

passado de perficere, “acabar; terminar; completar”. 

Sinonimologia: 1.  Conscin obsessiva com a perfeição. 2.  Conscin obstinada pela per-

feição. 3.  Conscin radical com a perfeição. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos da palavra perfeição: imperfeição; 

imperfeita; imperfeito; perfeccionismo; perfectibilidade; perfectível; perfeita; perfeito. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin perfeccionista, conscin perfeccionista 

particularista e conscin perfeccionista generalista são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin confiante. 2.  Conscin descomprometida. 3.  Conscin flexí-

vel. 4.  Conscin moderada. 5.  Conscin realista. 6.  Conscin detalhista. 

Estrangeirismologia: as estratégias de coping para enfrentamento do perfeccionismo;  

a mania de querer ser wonder woman ou superman; o workaholic; os feedbacks esclarecedores;  

o upgrade resultante das hetero e autocríticas; a postura striving for perfection; a selfesteem;  

o low selfconcept; a busca por perfeição das top models; as eating disorders; a destructiveness of 

perfectionism; as high expectations; os high standards; o selfblaming; a sensivity to mistakes;  

o control freak; o medo de tornar-se loser; a insatisfaction personnel constante; a sobregenerali-

zación de los errores; a auto evaluación negativa; o rasgo caracterológico prejudicial; as creen-

cias equivocadas; a preocupación demasiada por los errores; as expectativas parentales; o medo 

del rechazo; a pareja perfecta; os virtuose; o maya da perfeição. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do antidiscernimento 

quanto à holomaturescência do detalhismo evolutivo. 

Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Perfeccio-

nismo é vício. Perfeição: ilusão inatingível. Perfeccionismo: movimento defensivo. Perfeccionis-

mo: defeito profissional. Perfeccionismo: busca infrutífera. 

Coloquiologia: – Impossível agradar a gregos e troianos. Ninguém é perfeito. Errar  

é humano. É errando que se aprende. O medo é mau companheiro. É tudo ou nada. 

Citaciologia. Eis 7 citações contributivas à temática: – Não podemos exigir que os ou-

tros sejam como queremos, pois nem nós somos (Lao-Tsé, Século VI a.e.c.). Ninguém é tão igno-

rante que não tenha algo a ensinar. Ninguém é tão sábio que não tenha algo a aprender (Blaise 

Pascal, 1623–1662). O homem que não comete erros geralmente não faz nada (Edward John 

Phelps, 1822–1900). É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer (Aris-

tóteles, 384–322 a.e.c.). A adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favo-

ráveis, teriam ficado adormecidas (Horácio, 65–8 a.e.c.). Quem teme o sofrimento sofre já aquilo 

que teme (Michel de Montaigne, 1533–1592). O importante é a lembrança dos erros, que nos 

permite não cometer sempre os mesmos. O verdadeiro tesouro do homem é o tesouro dos seus er-

ros, a larga experiência vital decantada por milênios, gota a gota (José Ortega y Gasset, 1883– 

–1955). 
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Proverbiologia. Eis provérbio espanhol relacionado ao tema: – Vivir con miedo es como 

vivir a medias. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do perfeccionismo; o holopensene pessoal carrega-

do no sen; o holopensene pessoal rígido; os bagulhos autopensênicos; os nosopensenes; a noso-

pensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os estagnopensenes; a estagnopensenidade; os 

intrusopensenes; a intrusopensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; os mimetico-

pensenes; a mimeticopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a necessidade de as-

sepsia do holopensene pessoal com a holomaturidade; os esforços necessários na manutenção de 

holopensene pessoal sadio; os antipensenes; a antipensenidade; os taquipensenes; a taquipenseni-

dade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioro-

pensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade. 

 

Fatologia: a autoimagem negativa; o fato de nunca acreditar-se bom o suficiente; a ten-

dência de antecipar a desaprovação; a busca por aceitação demonstrando imaturidade; a insegu-

rança e a insatisfação pessoal; a origem das inseguranças podendo ter relação com a educação fa-

miliar; as atitudes rígidas aprendidas na infância; a depressão infantil causada por pressões exces-

sivas; a ausência de respeito aos próprios limites; a ansiedade gerando bloqueios intelectuais; as 

autocobranças levando ao stress crônico e outras patologias; a reticulação da cervical e as enxa-

quecas como possíveis efeitos colaterais do perfeccionismo; a “Escala Multidimensional de Per-

feccionismo” desenvolvida pelos psicólogos canadenses Paul L. Hewitt e Gordon L. Flett; o medo 

de errar e ser rejeitado; os diversos medos gerando estagnação; a dificuldade de lidar com os im-

previstos denotando falta de flexibilidade; as cobranças exageradas a si mesma e / ou demais 

conscins; a necessidade infrutífera de controle; a falta de confiança na delegação de tarefas; a difi-

culdade em lidar com heterocríticas; as autocríticas exageradas; os comportamentos autossabota-

dores; o abandono de tarefas; a perda de tempo refazendo tarefas já adequadas; o detalhismo exa-

cerbado sem uso de racionalidade; o fato de a conscin perfeccionista não possuir transtorno obses-

sivo compulsivo (TOC), embora o obsessivo seja sempre perfeccionista; os padrões automáticos 

de comportamento; os pensamentos não-adaptativos; as crenças não-realistas; a dificuldade de 

analisar situações em perspectiva; a competitividade; as comparações; a dificuldade em aceitar 

elogios; os ideais de santidade; as tentativas de causar boa impressão gerando o efeito contrário;  

a expectativa de outros poderem preencher as necessidades pessoais; a necessidade equivocada de 

satisfazer as expectativas externas; os distúrbios alimentares associados; a promoção social de pa-

drões de beleza elevados; a Socin incentivando e reforçando a patologia; o David, de Michelange-

lo di Lodovico Buonarroti Simoni (1475–1564), considerada a obra mais próxima à perfeição;  

o fato de manter a crença na perfeição só gerar infelicidade; a compreensão dos fatos iniciando  

a libertação da conscin; o antiperfeccionismo na invéxis; o fato de não se poder agradar a todos;  

a importância de aprender a desfrutar dos próprios êxitos; a aceitação das desaprovações ocasio-

nais, funcionando como antídoto ao perfeccionismo; os incômodos gerados pelos erros servindo 

de pistas para detectar a origem do processo; a criação de modos construtivos de pensar; o ato de 

aprender a dizer e receber não; a necessidade de saber quando ceder às pressões externas; o ato de 

centrar-se no positivo; a fixação em objetivos realistas; o ato de se permitir momentos de lazer;  

a verificação da correta aplicação do tempo; o direcionamento para atividades prioritárias; os er-

ros enquanto oportunidades de crescimento; a necessidade de autoconscienciometria contínua;  

o ato de não generalizar; o ato de rir dos próprios erros; o desenvolvimento da autestima evitando 

o medo do fracasso; a segurança pessoal e a aceitação de si mesmo eliminando a necessidade de 

aprovação externa; a busca do aperfeiçoamento sadio. 

 

Parafatologia: a falta de vivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta de de-

sassimilações simpáticas (desassins); a carência de inteligência evolutiva (IE); o desperdício de 
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energias conscienciais (ECs) em atividades realizadas apenas para agradar aos outros; as influên-

cias assediadoras nos equívocos; as interprisões grupocármicas multiexistenciais; a deficiência 

das autodefesas energéticas da conscin ante os heterassédios; os comportamentos miméticos faci-

litando o vampirismo energético por parte de conscins energívoras; a investigação dos traços pro-

venientes de retrovidas; o desequilíbrio das energias conscienciais pessoais; os desvios patológi-

cos das energias conscienciais; as ruminações cerebrais tomando espaço mental das inspirações 

extrafísicas; a ausência da parabússola consciencial das priorizações; as intoxicações energéticas 

geradas por cobranças excessivas; os bloqueios energéticos; os acidentes de percurso; a inclina-

ção paragenética patológica; o travão paragenético prejudicando o alcance da desperticidade; a la-

bilidade parapsíquica; a necessidade de maior desenvolvimento da sinalética energética e parapsí-

quica pessoal; o arco voltaico craniochacral profilático; o valor das projeções conscientes e das 

retrocognições nas reciclagens faltantes; a assistência dos amparadores extrafísicos nas profila-

xias do trafar; a confiança nos amparadores extrafísicos; a predisposição às críticas inspiradas pe-

lo amparador extrafísico auxiliando a evolução. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico dos autesforços estéreis; o sinergismo evolu-

tivo autorrespeito-heterorrespeito; o sinergismo paz interior–paz exterior. 

Principiologia: o princípio da impossibilidade de perfeição na intrafisicalidade; o prin-

cípio da inevitabilidade de adversidades antiestagnação evolutiva; o princípio pessoal da ampli-

ação gradativa e sadia dos autolimites; o princípio da evolutividade grupal; o princípio do res-

peito aos limites de outras conscins; o princípio da descrença (PD). 

Codigologia: os trafais a serem preenchidos objetivando a superação do perfeccionismo, 

incluídos no código pessoal de Cosmoética (CPC); o respeito ao código grupal de Cosmoética 

(CGC). 

Teoriologia: a teoria da inversão existencial exigindo a eliminação do perfeccionismo 

para alcance do completismo; a teoria da reciclagem consciencial; as teorias de vinculação pa-

rental. 

Tecnologia: a busca por perfeição opondo-se às técnicas do detalhismo e da exaustivi-

dade; a técnica da imobilidade física vígil (IFV); a técnica de eliminar pensamentos derrotistas;  

a técnica do autenfrentamento do malestar; a técnica da dessensibilização progressiva; a técnica 

da mudança de bloco mentalsomático; a técnica de levar tudo de eito; a técnica do EV; a técnica 

da evitação da cultura inútil; a técnica de listar trafores e trafares sem subestimação; a técnica 

do arco voltaico craniochacral; a técnica da assim e desassim. 

Voluntariologia: as reciclagens propiciadas pelo voluntariado conscienciológico; a ex-

posição positiva do voluntariado verbetográfico; o perfeccionismo enquanto variável a ser evita-

da pelos voluntários-autores de gescons; o esclarecimento fornecido pelos voluntários conscien-

ciólogos da Associação Internacional de Conscienciometrologia Interassistencial (CONSCIUS) 

e Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório consciencioló-

gico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório consci-

enciológico das retrocognições. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapatologia; o Colégio Invisível da Desassedio-

logia; o Colégio Invisível da Evoluciologia. 

Efeitologia: o efeito corrosivo dos patopensenes; os efeitos danosos das expectativas 

frustradas; os efeitos multiexistenciais das imaturidades; os efeitos do autassédio nos resultados 

aquém das autocompetências; os efeitos da educação excessivamente rígida; os efeitos somáticos 

das autocobranças excessivas. 

Neossinapsologia: as sinapses miméticas bloqueadoras da aquisição de unidades de lu-

cidez (cons); as neossinapses nas reciclagens intraconscienciais; as neossinapses desassediado-

ras oriundas do enfrentamento dos patopensenes. 
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Ciclologia: o ciclo vicioso; o ciclo de autossabotagens; o ciclo patológico das imaturi-

dades consecutivas; o ciclo de gerações perfeccionistas; o ciclo retroalimentador dos holopense-

nes; o ciclo erro-retificação-acerto; o ciclo esforço-conquista-sustentação-domínio. 

Enumerologia: a imaturidade; a insegurança; o medo; o negativismo; a generalização; 

as automimeses; o travão. 

Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autopaciência-autossapi-

ência; o binômio patológico neofobia-decidofobia; o binômio autorreflexão-acerto; o binômio 

hábitos saudáveis–neorrotinas úteis; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação patológica autassédio-heterassédio; a interação perfeccio-

nismo-insegurança; a interação perfeccionismo-inflexibilidade; a interação rigidez mental–rigi-

dez muscular; a interação mentalsoma-psicossoma-energossoma-soma; a interação intencionali-

dade–interassistencialidade–amparo extrafísico. 

Crescendologia: o crescendo homeostático erro-acerto; o crescendo proexológico fase 

educativa–fase exemplificativa. 

Trinomiologia: o trinômio observação-análise-constatação; o trinômio início-meio-fim; 

o trinômio contingência-contexto-conjuntura; o trinômio pessoal posicionamento-comportamen-

to-exemplificação; o trinômio patológico doença mentalsomática–doença psicossomática–doen-

ça somática. 

Polinomiologia: o polinômio autorrevisão-autorreeducação-autorreciclagem-autorres-

peito; o polinômio movimento-pausa-reflexão-neomovimento; o polinômio inteligência somática–

–inteligência emocional–inteligência intelectual–inteligência parapsíquica; o polinômio raciona-

lidade-eficácia-produtividade-evolutividade. 

Antagonismologia: o antagonismo pessoa conflitiva / pessoa anticonflitiva; o antago-

nismo ação / inação; o antagonismo zona de conforto / zona de desconforto; o antagonismo pato-

lógico procrastinação / precipitação; o antagonismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo 

baixa estima do perfeccionista / autestima do narcisista. 

Paradoxologia: o paradoxo de buscar a perfeição acreditando nunca ser suficientemen-

te bom para alcançá-la; o paradoxo de a conscin perfeccionista nunca poder ser perfeita, pois  

o perfeccionismo já é considerado defeito; o paradoxo da disciplina trazer liberdade. 

Politicologia: a teocracia; a idolocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de atração dos afins; a lei de ouro. 

Fobiologia: a criticofobia; a humilhofobia; a neofobia; a catagelofobia; a fobia social. 

Sindromologia: a síndrome da perfeição; a síndrome da subestimação; a síndrome da 

pré-derrota; a síndrome do impostor; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da fadiga crônica;  

a síndrome do bonzinho; a síndrome da dispersão consciencial. 

Maniologia: a mania de querer ser perfeito; a mania de estabelecer objetivos pessoais 

excessivamente elevados; a fracassomania; a mania de querer agradar; a mania de hipervalorizar 

negativamente a situação ansiogênica e desvalorizar a capacidade de autenfrentamento; a religio-

mania. 

Mitologia: o mito da perfeição; o mito da independência; o desgaste e a repetição com 

objetivos inatingíveis como no mito de Sísifo; o mito do corpo perfeito; o mito da juventude eter-

na; o mito do par perfeito; o mito da santidade; o mito dos pais perfeitos; o mito de somente o al-

cance do primeiro lugar possuir valor. 

Holotecologia: a analiticoteca; a invexoteca; a recinoteca; a biografoteca; a retrocogno-

teca; a psicoteca; a psicossomatoteca; a culturoteca; a historicoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Autopesquisologia; a Or-

topensenologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Voliciologia; a Autodeterminolo-

gia; a Consciencioterapia; a Conscienciometrologia; a Seriexologia; a Psicologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin perfeccionista; a isca humana inconsciente; o ser disperso;  

a conscin-robô; a conscin em subnível; a pessoa fanática; a conscin refém de si mesma; a conscin 

refém da auto-história patológica; o cônjuge perfeccionista. 

 

Masculinologia: o inseguro; o ansioso; o carente; o insatisfeito; o inflexível; o exigente; 

o extremista; o idealista; o controlador; o autassediado; o heterassediado; o gênio perfeccionista; 

o escritor; o agente retrocognitor; o intermissivista; o conscienciólogo; o duplista; o evoluciente; 

o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o verbetógrafo; o voluntário. 

 

Femininologia: a insegura; a ansiosa; a carente; a insatisfeita; a inflexível; a exigente;  

a extremista; a idealista; a controladora; a autassediada; a heterassediada; a gênia perfeccionista;  

a escritora; a agente retrocognitora; a intermissivista; a consciencióloga; a duplista; a evoluciente; 

a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a verbetógrafa; a voluntária; a rai-

nha no conto Branca de Neve. 

 

Hominologia: o Homo sapiens automimeticus; o Homo sapiens disperditius; o Homo 

sapiens deviatus; o Homo sapiens sanctificatus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapi-

ens pathopensenicus; o Homo sapiens seriexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin perfeccionista particularista = a pessoa buscadora da perfeição 

em determinada(s) área(s) da vida; conscin perfeccionista generalista = a pessoa buscadora da 

perfeição de modo abrangente, em todos os aspectos da vida. 

 

Culturologia: a cultura de premiar somente os melhores; a cultura capitalista de valori-

zação do perfeccionismo; o culto ao primeiro lugar e as exigências competitivas de culturas indi-

vidualistas incitando o perfeccionismo; a busca por perfeição na cultura grega clássica; o retorno 

aos ideais gregos de perfeição na cultura renascentista; a valorização do perfeccionismo moral na 

cultura da Era Vitoriana. 

 

Caracterologia. Na análise da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem alfa-

bética, 9 profissionais em situações onde demonstram perfeccionismo: 

1.  Auxiliar de escritório: o simples memorando de algumas frases redigido exaustiva-

mente por horas. 

2.  Bailarina: a rotina mutiladora em busca da perfeição dos passos de dança. 

3.  Cantor: o ato de apresentar-se passando mal fisicamente ou abusando de drogas, por 

medo de ser reprovado. 

4.  Editora: o(a) chefe controlador(a) não delegando tarefas. 

5.  Escritor: o livro não encerrado, devido a insatisfação crônica do escritor com o pró-

prio texto. 

6.  Executivo: o trabalho exaustivo de mais de 16 horas por dia considerado pouco para 

atingir o desempenho almejado. 

7.  Ginasta: a busca pela perfeição nos detalhes e rotina excessivamente rígida para al-

cançar o primeiro lugar. 

8.  Modelo: as diversas plásticas e procedimentos estéticos realizados pela modelo per-

feccionista com o objetivo de chegar à perfeição, mesmo às custas da saúde pessoal. 

9.  Voluntário: a insatisfação permanente do voluntário dedicado com o próprio desem-

penho, sempre se comparando negativamente aos demais. 
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Terapeuticologia. Sob a ótica da Parapatologia, o ato mais inteligente para superar  

o perfeccionismo é reconhecer-se enquanto perfeccionista e assumir a inutilidade deste trafar pro-

curando melhorar-se através das autopesquisas e técnicas conscienciológicas e, se possível, ter  

o auxílio de profissionais da Consciencioterapia ou Psicologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin perfeccionista, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autajuste  fino:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

02.  Autocrítica  remissiva:  Autocriticologia;  Homeostático. 

03.  Autoultimato  cosmoético:  Megadecidologia;  Homeostático. 

04.  Carência  afetiva  na  infância:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Consciência  crítica  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

07.  Dia  poliânico:  Traforismologia;  Neutro. 

08.  Generalização  autassediante:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

09.  Pensamento  dicotômico:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Propósito  ansiolítico:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

11.  Senso  do  mérito:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

12.  Síndrome  da  autossantificação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Síndrome  da  pré-derrota:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Síndrome  do  impostor:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Workaholism:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

O  PERFECCIONISMO  É  ESCRAVIDÃO  ILÓGICA,  EMBASA-
DA  EM  VALORES  AUTODESTRUTIVOS.  É  INDISPENSÁVEL  

DESNUDAR-SE,  LIBERTAR-SE  DO  PESO  DESSE  ESCUDO  

E  ENCARAR  A  VIDA  DE  MODO  POSITIVO  E  AUTÊNTICO. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui trafares relativos ao perfeccionismo? Em 

caso afirmativo, já se convenceu da inutilidade destes traços? Quais medidas empreendeu para su-

perá-los? E quais resultados vem obtendo com os autesforços realizados? 

 
Filmografia  Específica: 

 

1.  Cisne Negro. Título Original: Black Swan. País: EUA. Data: 2010. Duração: 108 min. Gênero: Drama. 
Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Darren 

Aronofsky. Elenco: Natalie Portman; Vincent Cassel; Mila Kunis; Barbara Hershey; Winona Ryder; Abraham Aronofsky; 

Barbara Hershey; Benjamin Millepied; Janet Montgomery; & Kristina Anapau. Produção: Scott Franklin; Mike Meda-

voy; Arnold Messer; & Brian Oliver. Desenho de Produção: Therese DePrez; & Tora Peterson. Direção de Arte: David 

Stein. Roteiro: Mark Heyman; Andres Heinz; & John McLaughlin. Fotografia: Matthew Libatique. Música: Clint Man-

sell. Montagem: Matthew Libatique. Cenografia: Amy Westcott. Efeitos Especiais: Matt Kushner. Companhia: Cross 
Creek Pictures; & Phoenix Pictures. Outros dados: Vencedor do Oscar de Melhor Atriz Sinopse: Nina Sayers (Natalie 

Portman) é bailarina de renomada companhia de balé e possuidora de sérios problemas pessoais, especialmente com a mãe 

(Barbara Hershey). Pressionada por Thomas Leroy (Vincent Cassel), exigente diretor artístico, Nina passa a enxergar con-
corrência desleal vindo das próprias colegas, em especial Lilly (Mila Kunis). Em meio a tudo isso, busca a perfeição nos 

ensaios para o maior desafio da carreira: interpretar a Rainha Cisne em adaptação de "O Lago dos Cisnes". Ao mesmo 

tempo começa a entrar em contato com o próprio lado sombrio, prejudicando o equilíbrio psicológico e tendo a vida com-
pletamente tomada pela profissão. 

2.  Melhor é Impossível. Título Original: As Good as it Gets. País: EUA. Data: 1997. Duração: 139 min. 

Gênero: Comédia romântica. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Português; 
Espanhol; & Francês (em DVD). Direção: James L. Brooks. Elenco: Jack Nicholson; Helen Hunt; Greg Kinnear; Cuba 
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Gooding Jr; Skeet Ulrich; Shirley Knight; Rosso Bleckner; Bibi Osterwald; Lupe Ontiveros; & Yeradley Smith. Produ-

ção: James L. Brooks; Bridget Johnson; & Kristi Zea. Desenho de Produção: Bill Brzeski. Direção de Arte: Philip Too-

lin. Roteiro: Mark Andrus; & James L. Brooks.  Fotografia: John Bailey. Música: Hans Florian Zimmer. Montagem: 

Richard Marks. Cenografia: Clay A. Griffith. Companhia: TriStar Pictures; & Gracie Films. Outros dados: Oscar de 

Melhor Ator (Jack Nicholson) e de Melhor Atriz (Helen Hunt). Sinopse: Melvin Udall (Jack Nicholson) é escritor com 

transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), grosseiro, sarcástico e isola-se dos vizinhos e de qualquer outra pessoa. O filme 
mostra a dificuldade do personagem nos relacionamentos sociais, em especial com o artista (Greg Kinnear), o vizinho  

e a garçonete (Helen Hunt). 

3.  O Diabo veste Prada. Título Original: The Devil wears Prada. País: EUA. Data: 2006. Duração: 109 
min. Gênero: Comédia. Idade (censura): livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Português; & Espa-

nhol (em DVD). Direção: David Frankel. Elenco: Meryl Streep; Anne Hathaway; Emily Blunt; Stanley Tucci; Adrian 
Grenier; Gisele Bundchen; Rich Sommer; Tracie Thoms; & Simon Baker. Produção: Wendy Finerman. Desenho de Pro-

dução: Jess Gonchor. Direção de Arte: Tom Warren. Roteiro: Aline Brosh McKenna, com base no livro de Lauren 

Weisberger. Fotografia: Florian Ballhaus. Música: Theodore Shapiro. Montagem: Mark Livolsi. Cenografia: Jess Gon-
chor; & Lydia Marks. Companhias: Fox 2000 Pictures; Dune Entertainment; Major Studio Partners; Peninsula Films; 

& Twentieth Century Fox Film Corporation. Sinopse: Andy Sachs (Anne Hathaway) é jovem, tímida e recém-formada  

e conseguiu emprego como assistente da famosa, impiedosa e superperfeccionista editora de moda Miranda Priestly 
(Meryl Streep), da revista “Runaway”. Com isso, torna-se workaholic. 
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C O N S C I N    P E R M I S S I V A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin permissiva é a pessoa, a personalidade, homem ou mulher, vi-

vendo na condição patológica da autocondescendência, autocomplacência e autaceitação perante 

crenças, posicionamentos anticosmoéticos e autotrafares estagnadores da autevolução. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia.  O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra deriva 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmen-

te no Século XIII. A palavra permittere vem do mesmo idioma Latim, permissibilis, “dar liberda-

de, poder ou licença para, consentir em”. Apareceu em 1858. 

Sinonimologia: 1.  Conscin indulgente. 2.  Conscin condescendente. 3.  Conscin transi-

gente. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo permissiva: 

antipermissiva; permissibilidade; permissível; permissividade; permissivismo; permissivista; 

permissivo. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin permissiva, conscin permissiva inconsci-

ente e conscin permissiva consciente são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin autônoma. 2.  Conscin autocrítica. 3.  Conscin incompla-

cente. 4.  Conscin autointolerante. 5.  Conscin autointransigente. 

Estrangeirismologia: o self-belief; a helpless trust; a good faith; a religion creed. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocriticidade cosmoética. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Existem indulgên-

cias ectópicas. 

Ortopensatologia: – “Resignação. A pior resignação é a pessoa rendida à autoinferiori-

dade evolutiva. A melhor reação, nesse caso, é alterar tal situação, sem revolta nem maledicência, 

mas por meio dos autesforços cosmoéticos da autorrecin e da autorrecéxis”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da anticosmoeticidade; o holopensene pessoal do 

acumpliciamento antiético; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os nosopensenes; a noso-

pensenidade; o holopensene pessoal da religiosidade e do misticisno; os credopensenes; a credo-

pensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; o holopensene pessoal da irracionalidade;  

o holopensene pessoal da imaturidade consciencial; o holopensene pessoal da acriticidade; os hi-

popensenes; a hipopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o holopensene da autoconsci-

encioterapia; os evoluciopensenes sobre a intraconsciencialidade; a evoluciopensenidade; os orto-

pensenes; a busca da vivência da ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade;  

a necessidade do holopensene pessoal da autonomia intelectual; o autenfrentamento do holopen-

sene religioso; a superação prática da pensenidade religiosa; o holopensene pessoal do omniques-

tionamento; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenida-

de; o holopensene da interassistencialidade; os lucidopensenes da abertura às neoideias; a lucido-

pensenidade; a imersão pensênica na teática conscienciológica; os ortopensenes do código pesso-

al de Cosmoética (CPC) vivenciado. 
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Fatologia: a permissividade consentida; a passividade perante a necessidade de posicio-

nar-se; as concessões desinteligentes e antievolutivas sem limites; as ideias irrenováveis e inex-

purgáveis das lavagens cerebral e subcerebral; a submissão interconsciencial; a permissão anti-

cosmoética subserviente; a falta de posicionamento; a condição de dependência e credulidade;  

o conformismo alienante; a antiassertividade; as automimeses dispensáveis; a irreflexão dominan-

te; as interrelações condescendentes, supersticiosas, preconceituosas e irracionais; os vínculos 

passadológicos latentes com o religiosismo; os estímulos desde criança aos ritualismos, crenças 

sectárias e verdades absolutas; a influência da parentela intrafísica religiosa; a sujeição à falta de 

lucidez paterna e materna; o fechadismo consciencial; as mutilações emocionais; as autovitimiza-

ções; os tabus, culpas e carências; a dogmatopatia intraconsciencial; a repressão da autexpressão 

devido à acriticidade e dificuldade de contrargumentar; as convicções obnubiladoras e atitudes 

ectópicas; a tolerância à auto e heterocorrupção; a anulação da personalidade individual; o reforço 

do temperamento crédulo pelos medos; a autodogmatização migrando para outros setores da vida; 

a submissão a relacionamento difícil e autoritário; o encapsulamento emocional para suportar 

questões difíceis e / ou traumáticas; a convivência próxima de conscins patológicas por falta de 

posicionamento; a mãe licenciosa na educação dos filhos; a disponibilidade excessiva e compla-

cente na jejunice quanto ao serviço interassistencial; a estagnação evolutiva decorrente da falta de 

autocriticidade; o desassédio do autoposicionamento cosmoético; a mudança de valores; os sinais 

do início da saturação do paradigma religioso na própria vida humana; a transposição de concei-

tos e estruturas religiosas; a automaxidissidência; o interesse pelos estudos da consciência; o des-

pertamento crítico através da interassistencialidade da tarefa do esclarecimento (tares); o fato de  

a tares gerar reflexão; o desassédio do autoposicionamento; a qualificação consciencial; a mudan-

ça de patamar evolutivo; o megafoco da programação existencial; a teática do autoposicionamen-

to sem permissividade na conclusão de verbetes; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático fa-

zendo ressonância aos acertos pessoais; a priorização mentalsomática; a melhora do saldo da Fi-

cha Evolutiva Pessoal (FEP); a superação do comportamento permissivo da conscin minipeça 

consciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial. 

 

Parafatologia: os bloqueios energéticos nos chacras; o antepassado de si mesmo; a auto-

criticidade patológica permitindo o assédio extrafísico; a sujeição e passividade ignorada quanto 

às consciexes com vínculos multiexistenciais; a autovivência do estado vibracional (EV) profiláti-

co; a iscagem inconsciente de consciexes permissivas; a desassim energética incompetente e in-

cauta; os medos relacionados ao parapsiquismo; os acidentes de percurso parapsíquico indicando 

a urgência de autocognição; o desenvolvimento da autossustentabilidade bioenergética; a recupe-

ração das unidades de lucidez (cons) favorecendo as reciclagens conscienciais; a autopercepção 

multidimensional superando trafares dogmáticos; a manifestação dos desempenhos energéticos, 

anímicos e parapsíquicos; a tenepes promovendo desassédios interconscienciais; o didatismo do 

encapsulamento energético promovido por amparador extrafísico perante ideias dogmáticas gravi-

tantes; a importância das paracirurgias e dinâmicas parapsíquicas; o encaminhamento evolutivo 

de consciexes por meio da recin antidogmática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo retropensenes–sinapses miméticas; o sinergismo dos tra-

fores nas autopesquisas; o sinergismo dos atributos mentaissomáticos; o sinergismo reciclagem 

existencial (recéxis)–reciclagem intraconsciencial (recin). 

Principiologia: o princípio da inexistência das verdades absolutas; o princípio do posi-

cionamento pessoal (PPP) pautado na autenticidade cosmoética; a aplicação do princípio da inte-

ligência evolutiva (IE); a autoconsciência relacionada ao princípio da descrença (PD). 

Codigologia: o código anticosmoético do comportamento coercitivo religioso; os códi-

gos teológicos de engessamento pensênico; o senso do código pessoal de Cosmoética inato ao in-

termissivista; o código de pesquisa pessoal. 
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Teoriologia: a teoria da rigidez pensênica; a teoria do holossoma; a teoria do paradig-

ma consciencial; a teoria da autonomia evolutiva. 

Tecnologia: as técnicas da reciclagem intraconsciencial; a técnica de identificação do 

autassédio; a técnica da Higiene Consciencial; a técnica do reconhecimento das automimeses 

desnecessárias; a técnica da rotina útil; a técnica de mudança de hábito; a técnica do estabeleci-

mento de metas e prioridades; a técnica do autenfrentamento contínuo. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico; a superação da permissividade ne-

cessária ao voluntariado da tares; o voluntariado interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Autexperimen-

tologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da 

Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometria; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Autocosmoeticologia;  

o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisí-

vel da Assistenciologia. 

Efeitologia: o efeito halo das verdades relativas de ponta; os efeitos da pensenidade ho-

meostática; os efeitos da vivência do autodiscernimento; os efeitos do holopensene pessoal aute-

volutivo; os efeitos da imposição de convicções absolutas na História Humana; o efeito do inves-

timento mentalsomático como profilaxia das ideias absolutas; os efeitos mediatos da autossub-

missão. 

Neossinapsologia: as retrossinapses latentes do parapsiquismo permissivo anticosmoéti-

co; as neossinapses oriundas do questionamento das irracionalidades; as neossinapses descren-

ciológicas; as neossinapses originadas do autodidatismo permanente; as neossinapses do livre 

pensar e pesquisar; as neossinapses da autovalorização consciencial; as neossinapses oriundas 

do autorreordenamento pensênico. 

Ciclologia: o ciclo vacilante da submissão à violência moral; o ciclo do desenraizamen-

to dogmático pessoal; o ciclo do autodidatismo teático retroalimentando a lucidez consciencial; 

o ciclo de aquisição das neoideias de ponta; o ciclo da falta de posicionamento; o ciclo da fragi-

lidade consciencial. 

Enumerologia: a permissividade quanto às crenças anacrônicas; a permissividade quan-

to às apriorismoses; a permissividade quanto aos desvios cognitivos alienantes; a permissividade 

quanto às irracionalidades; a permissividade quanto aos hábitos antievolutivos; a permissividade 

quanto aos rompantes psicossomáticos; a permissividade quanto às lavagens cerebrais. 

Binomiologia: o binômio acriticidade-descontrole; o binômio permissividade pessoal– 

–permissividade profissional; o binômio ressignificação-insegurança; o binômio autopesquisa- 

-autexperimentação; o binômio desenvolvimento holossomático–autoverpons; o binômio autas-

sistência-autesforços; o binômio posicionamento cosmoético–autenfrentamento sadio. 

Interaciologia: a interação autodidatismo–vontade de melhorar; a interação preconcei-

tos dogmáticos enraizados–embates antagônicos acirrados; a interação concessões inteligentes–

–cedências interassistenciais; a interação consciência-fato; a interação reciclagens progressi-

vas–impacto das autexperiências; a interação autorganização pensênica–equilíbrio da autocom-

preensão; a interação autocondicionamento–autoleniência excessiva. 

Crescendologia: o crescendo das próprias opiniões; o crescendo da inteligência evolu-

tiva; o crescendo da qualificação autoconsciencial; o crescendo das autorreciclagens; o crescen-

do da amplitude pensênica; o crescendo das posturas universalistas; o crescendo da autovivência 

multidimensional. 

Trinomiologia: o trinômio sofrimento-autovitimização-somatização; o trinômio sexo-ta-

bu-pecado; o trinômio mistério-incoerência-obnubilação; o trinômio adoração-santidade-credu-

lidade; o trinômio passividade-agressividade-assertividade; o trinômio autopesquisa-autexperi-

mentação-autonomia; o trinômio lucidez-abjuração-libertação. 
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Polinomiologia: o polinômio monovisão-individualismo-solilóquio-retropensene-melin; 

o polinômio crendice-devoção-adoração-genuflexão; o polinômio desassédio-desdoutrinação-an-

timanipulação-antialiciação-anticanonização-antidogmatização. 

Antagonismologia: o antagonismo fatos / crenças consolatórias; o antagonismo cren-

ças / experiências; o antagonismo acriticidade / confronto de ideias; o antagonismo sectarismo 

voraz / universalismo vivenciado; o antagonismo autorrepressão pensênica / autodiscernimento; 

o antagonismo interprisão grupocármica / liberação grupocármica; o antagonismo obnubilação 

consciencial / lucidez consciencial. 

Paradoxologia: o paradoxo de o contrafluxo antievolutivo requerer mais energia com-

parado ao fluxo evolutivo; o paradoxo do caminho fácil da falta de posicionamento ser o mais di-

fícil ao requerer tempo e esforços futuros para a reparação dos enganos e omissões deficitárias. 

Politicologia: a lucidocracia; a meritocracia evolutiva exigindo autoposicionamentos;  

a argumentocracia; a refutaciocracia; a debatocracia; a interassistenciocracia; a autodiscerni-

mentocracia. 

Legislogia: a lei de causa e efeito aplicada às prioridades evolutivas pessoais; as leis 

conscienciológicas reguladoras da vontade; a lei do maior esforço aplicada à construção dos neo-

conhecimentos. 

Filiologia: a criticofilia; a logicofilia; a raciocinofilia; a neofilia; a autorraciocinofilia;  

a heterorraciocinofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a aclofobia; a critocofobia; a decidofobia; a epistemofobia; a fobia à autex-

posição; a neofobia; a voliciofobia. 

Sindromologia: a síndrome do oráculo; a síndrome do buscador borboleta; a síndrome 

da despriorização evolutiva; a síndrome da autovitimização; a síndrome do impostor; a síndrome 

do conflito de paradigmas; a síndrome da indecisão. 

Maniologia: a hoplomania; a abulomania; as teomanias; a mania de fazer vistas grossas 

às autocorrupções; a mania de postergar decisões; a mania de fazer concessões; a mania do auto-

perdoamento. 

Mitologia: o mito do não posicionamento ser neutralidade; o mito do salvacionismo;  

o mito da pacificação pelo dogmatismo. 

Holotecologia: a logicoteca; a cognoteca; a criticoteca; a dogmaticoteca; a experimento-

teca; a mentalsomatoteca; a raciocinoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Mentalsomatologia; a Principiologia; a Experi-

mentologia; a Holomaturologia; a Raciocinologia; a Erudiciologia; a Autocriteriologia; a Autode-

terminologia; a Priorologia; a Evoluciologia; a Descrenciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin permissiva; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desper-

to; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teletertuliano; o tertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teletertuliana; a tertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens 

anticosmoethicus; o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens recy-

clans; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens homeostaticus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin permissiva inconsciente = a pessoa autoindulgente sem o autodi-

agnóstico da própria condição nosográfica perante a evolução; conscin permissiva consciente  

= a pessoa autoindulgente ciente da própria condição nosográfica perante a evolução, sem realizar 

recins. 

 

Culturologia:; a cultura da lavagem subcerebral; os idiotismos culturais; a cultura da 

autovitimização; a cultura das sacralizações multifacetadas; a cultura da Autexperimentologia;  

a cultura da Proexologia; a cultura da Autocriticologia; a cultura da Evoluciologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin permissiva, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Antepassado  de  si  mesmo:  Seriexologia;  Nosográfico. 

02.  Antidogmática:  Comunicologia;  Homeostático. 

03.  Assertividade  cosmoética:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Autodecisão  crítica:  Autodecidologia;  Neutro. 

05.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

06.  Consciência-títere:  Parapatologia;  Nosográfico. 

07.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin  monoideica:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Doutrinação:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Ignorância  ignorada:  Autenganologia;  Nosográfico. 

12.  Linguagem  dogmática:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

13.  Megarretrocesso:  Autorretrocessologia;  Nosográfico. 

14.  Mirmídone:  Conviviologia;  Nosográfico. 

15.  Silêncio  omissivo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIN  PERMISSIVA  NECESSITA  COM  URGÊNCIA  

RECICLAR  CRENÇAS  PESSOAIS  OBSOLETAS  E  AUTO-
TRAFARES,  EM  BUSCA  DE  POSICIONAMENTOS  COS-
MOÉTICOS  E  AUTORRESPONSABILIDADE  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda apresenta posturas permissivas? Já refletiu 

sobre a autopriorização evolutiva a partir da reciclagem de tais manifestações? 
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C O N S C I N    P O L I Q U E I X O S A  
( A U T O V I T I M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin poliqueixosa é a consciência, homem ou mulher, com o hábito 

de lamentar-se rotineiramente nas interações cotidianas, tentando mostrar aos outros, consciente 

ou inconscientemente, os motivos pelos quais não considera ser possível reciclar e amadurecer. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. O prefixo poli procede do idioma Grego, polús, “numeroso”. A palavra queixar-se de-

riva também do idioma Latim, quassare, “sacudir; abalar; abanar; mover; enfraquecer”. Apareceu 

no mesmo Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Conscin querelante. 2.  Conscin lamentadora. 3.  Conscin lamuriosa. 

Neologia. As duas expressões compostas conscin poliqueixosa inconsciente e conscin 

poliqueixosa consciente são neologismos técnicos da Autovitimologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin-solução. 2.  Abridor de caminho. 3.  Conscin assertiva. 

Estrangeirismologia: o workaholism; o checkup feito em quantidade exagerada. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à própria condição de poliqueixoso. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema:  Rumi-

nação: poliqueixa silenciosa. Decisão: maturidade emocional. Poliqueixa: tergiversação anti-

evolutiva. Assumir sem sumir. 

Citaciologia. Eis provérbio oriental evidenciando o quão ilógica é a condição do ato de 

queixar-se:  Se tem remédio, por que te queixas? Se não tem, por que te queixas? 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autovitimização; o holopensene pessoal do beli-

cismo; a ruminação pensênica; o ato de cantarolar músicas no dia a dia dificultando a autopense-

nização pragmática proexogênica. 

 

Fatologia: a cogitação apenas de soluções inviáveis; a necessidade de se ter problemas 

para poder bradar contra eles; a reflexão profunda sobre as dificuldades sem contemplar a solução 

para elas; os recorrentes pedidos de desculpa a outras pessoas atingidas pelas imaturidades da 

conscin poliqueixosa sem proporcional esforço para reciclar os trafares envolvidos; o ato de qual-

quer fato da vida ser potencial fonte de queixas; o fechadismo em relação a feedback positivo;  

o ato de queixar-se sem, na mesma proporção, tentar resolver o problema; a necessidade de inter-

locutor para poder legitimar a insolubilidade dos desafios; a condição poliqueixosa silenciosa;  

a capacidade de colocar a si mesmo em becos sem saída; as semelhanças no perfil da conscin 

poliqueixosa e dos políticos; o álibi autovitimizatório; a sensação de “tudo ser tão difícil”; a sen-

sação de sentir-se restringido ao evoluir da condição de teoricão intelectual para o teático ainda 

sem experiência; o rancor; o ato de sentir-se aliviado quando o ambiente positivo se torna mais 

negativo; os rompantes emocionais periódicos sem resultado prático para a vida; a queixa de pei-

to; o ato de questionar-se quanto à permanência na profissão após anos trabalhando e algumas es-

pecializações; a hipervigilância somática; a distorção da descrição das queixas para dificultar  

o trabalho diagnóstico do médico; a distorção da percepção da realidade objetiva para poder for-
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mular queixas; o fato de toda consulta com profissional da saúde ser iniciada por queixa; a pre-

sença de muitas queixas físicas sem doenças orgânicas comprovadas; o aumento dos gastos com 

saúde; o grande consumo de consultas médicas e exames complementares; o ato de esconder fatos 

com possível nexo causal com a queixa os quais poderiam tornar simples a solução do problema 

médico; os limites do raciocínio clínico embasado em grandes síndromes médicas; o apriorismo 

fantasiado de ceticismo ao avaliar hipóteses multidimensionais; a condição da conscin poliquei-

xosa representando os limites do paradigma convencional; o surgimento de novas queixas quando 

o paciente percebe a hipótese diagnóstica levantada pelo médico ser algo não grave; o ato de falar 

de grandes tragédias parecendo estar falando de trivialidades; a automedicação; a histeria; a hipo-

condria; a pseudautenticidade; a emocionalidade embutida na argumentação sendo estratégia de 

convencimento do outro quanto ao próprio insucesso inequívoco; o ato de dar-se por satisfeito ao 

atingir a primeira etapa da autoconsciencioterapia; a queixa representando mecanismo de defesa 

do ego (MDE); o ato de acrescentar autoculpa à constatação das limitações pessoais; a relativiza-

ção da insolubilidade dos problemas; a quebra da lealdade com o mundo das ideias antes da matu-

ridade biológica; a pseudopoliqueixa; o fato de a maior parte da população, em geral, não ser por-

tadora de qualquer doença; a superação das estereotipias conviviológicas; a aceitação do fato de, 

em se tratando de proéxis, há muito trabalho a fazer. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a identificação do 

momento do término do acoplamento com o amparo extrafísico de função; a intuição parapsíqui-

ca de alguns pacientes quanto às hipóteses levantadas pelo médico durante a anamnese; a ambiva-

lência quanto a querer ou não fazer desassimilação; as parapatologias do paracérebro; a dificulda-

de de enxergar as próprias ações enquanto parte de projeto de vida importante planejado no perío-

do intermissivo; o acoplamento com consciexes poliqueixosas; a patopensenidade atuando en-

quanto atratora de heterassédios extrafísicos proliferadores de problemas levando à perpetuação 

da condição da queixa; o uso da sinalética energética pessoal para interromper o ciclo da polique-

ixa. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade–criatividade–fluxo solucionador; o si-

nergismo patológico pobreza cognitiva–pobreza social–poliqueixa; o sinergismo patológico so-

ciedade machista–poliqueixa; o sinergismo patológico judaísmo-poliqueixa. 

Principiologia: o princípio da ambivalência; o princípio da prioridade compulsória. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do duplo vínculo; a teoria do apego. 

Tecnologia: a técnica de dar feedback positivo às pessoas poliqueixosas; a técnica do 

espaço vazio intraconsciencial; a técnica da entrevista motivacional; as técnicas semiológicas 

usadas na investigação de queixas; as técnicas de relação médico-paciente usadas com pessoas 

poliqueixosas; a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica da reciclagem existencial 

(recéxis). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;  

o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Conscien-

ciometria; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colé-

gio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia. 

Efeitologia: o efeito estagnador da condição da poliqueixa; o efeito da depressão na 

frequência de queixas somáticas; o efeito deletério na conscin poliqueixosa em compreender 

mais profundamente problemas e trafares em detrimento de soluções e trafores; o efeito da cons-

cin poliqueixosa nas outras pessoas; o efeito da condição da poliqueixa na relação afetiva;  

o efeito do paciente poliqueixoso no interesse do médico em continuar tratando-o; o efeito vam-

pirizador da poliqueixa; o efeito da superação da poliqueixa nas reciclagens grupocármicas;  
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o efeito sedativo da poliqueixa sobre o encontro de soluções; o efeito limitado da catarse emoci-

onal. 

Neossinapsologia: as retrossinapses ainda muito presentes na vida atual da conscin;  

as neossinapses surgidas a partir da recin; o bloqueio voluntário às neossinapses; a assertividade 

neossinapsológica. 

Ciclologia: o ciclo trafor não utilizado–poliqueixa; o ciclo vicioso pornografia virtual– 

–inconsolidação do duplismo; o ciclo vicioso acumular tensão em certo contexto–extravasar  

a tensão em outro contexto. 

Enumerologia: a queixa; a lenga-lenga; a lamúria; a ladainha; a cantilena; a carpidura;  

a jeremiada. 

Binomiologia: o binômio vivênciamundo das ideias; o binômio decidofobia-poliquei-

xa; o binômio poliqueixa-agressividade; o binômio pressa–EV pró-forma; o binômio poliqueixa–

–subdiagnóstico do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT); o binômio glasnost pessoal– 

–superação dos ganhos secundários; o binômio patológico autoconscienciometria aguçada– 

–vitimização; o binômio queixa-mentira; o binômio atenuantes-agravantes. 

Interaciologia: a interação entre várias gerações familiares transmitindo o legado da 

poliqueixa; a interação poliqueixa-voliciopatia; a interação nosográfica entre duas conscins po-

liqueixosas; a interação entre a conscin e as próprias queixas, havendo, da primeira com a se-

gunda, relação de bem patrimonial. 

Crescendologia: o crescendo queixa–autocrítica sadia; o crescendo infinito teórico– 

–infinito teático; o crescendo patológico pessimismo–poliqueixa–hipocondria–satisfação malévo-

la; o crescendo visão orgânica–visão biopsicossocial–visão multidimensional; o crescendo quei-

xas eventuais–consolidação de ego queixoso. 

Trinomiologia: o trinômio paciente poliqueixoso–Internet–médico desinteressado; o tri-

nômio ruminação-autoculpa-poliqueixa. 

Polinomiologia: o polinômio predomínio do loc externobaixa sustentabilidade energé-

ticaautopesquisa deficitária–poliqueixa; o polinômio desafios da vidaloc externovitimiza-

çãopoliqueixa. 

Antagonismologia: o antagonismo poliqueixa / pragmatismo; o antagonismo estudar  

o desejado / estudar o necessário; o antagonismo infinito virtual / infinito real; o antagonismo 

culpa / responsabilidade; o antagonismo automapeamento profundo do trafar / teática do trafor; 

o antagonismo sistema límbico / neocórtex; o antagonismo racionalidade autopesquisológica / fé 

religiosa; o antagonismo qualidade de vida dos antepassados antes da imigração para o Brasil  

/ qualidade de vida da geração atual. 

Paradoxologia: o paradoxo de o poliqueixoso poder possuir grande capacidade de re-

flexão, mas usá-la de modo prejudicial; o paradoxo da reflexão estagnadora; o paradoxo de  

a zona de conforto poder gerar desconforto; o paradoxo de as conscins poliqueixosas serem 

grandes frequentadoras de consultórios médicos, mas ainda não haver definição formal dessa 

condição em Medicina; o paradoxo de queixar-se sem querer, de fato, resolver os problemas;  

o paradoxo do adulto desejoso de ser tratado enquanto criança; o paradoxo de sentir-se satisfei-

to com a queixa; o paradoxo de a conscin em evolução optar por manter-se em subnível; o para-

doxo de algumas linhas psicoterapêuticas terem aversão ao estabelecimento de metas terapêu-

ticas; o paradoxo de a conscin poliqueixosa ser parte do objeto de trabalho de várias áreas da 

saúde, mas muitos não a reconhecem como sendo; o paradoxo tergiversativo de responder sem 

responder; o paradoxo de incluir a perda de tempo no planejamento do tempo. 

Politicologia: a cosmoeticocracia; a cognocracia; a assertivocracia; a parapsicocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei da utilidade; a lei da ação e reação. 

Filiologia: a comunicofilia; a familiofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a alegrofobia; a voliciofobia; a decidofobia; a consciexofobia;  

a autocriticofobia; a logofobia. 

Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera; a síndrome da autovitimi-

zação; a síndrome de Briquet; a síndrome de Münchausen; a síndrome de Münchausen por pro-

curação. 
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Maniologia: a lalomania; a lipemania; a querulomania; a nosomania. 

Mitologia: o mito da normalidade plácida; o mito da mãe judia. 

Holotecologia: a assistencioteca; a comunicoteca; a conscienciometroteca; a conscienci-

oterapeuticoteca; a discoteca; a mentalsomatoteca; a potencioteca; a problematicoteca; a psicos-

somatoteca; a volicioteca. 

Interdisciplinologia: a Autovitimologia; a Autocogniciologia; a Autopriorologia; a Au-

texperimentologia; a Consciencioterapia; a Holomaturologia; a Mentalsomatologia; a Parapatolo-

gia; a Proexologia; a Psicossomatologia; a Voliciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin poliqueixosa; a conscin lúcida; a isca inconsciente; a isca huma-

na lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência platônica. 

 

Masculinologia: o coitado; o filósofo; o funcionário público; o injustiçado; o inversor;  

o médico de família; o nosômano; o profissional da área da saúde; o trafarista; o traforista. 

 

Femininologia: a carpideira; a coitada; a filósofa; a funcionária pública; a injustiçada;  

a inversora; a médica de família; a nosômana; a profissional da área da saúde; a trafarista; a trafo-

rista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autodesrespectator; o Homo 

sapiens automimeticus; o Homo sapiens despraeparatus; o Homo sapiens melancholicus; o Ho-

mo sapiens neophobicus; o Homo sapiens vigilans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin poliqueixosa inconsciente = a pessoa sem autocrítica a respeito 

do trafar da poliqueixa; conscin poliqueixosa consciente = a pessoa já ciente de ser portadora do  

trafar da poliqueixa e em início do processo de reciclagem intraconsciencial. 

 

Culturologia: a cultura da administração dos problemas em detrimento da cultura  

da resolução dos problemas. 

 

Paradigma. O ato de abrir mão da condição da poliqueixa e assumir postura assertiva 

perante os desafios da vida não é simples mudança de comportamento, mas sim melhoria da qua-

lidade da lente usada pela consciência para ver o mundo e a si própria. 

Seriéxis. Por hipótese, o ego poliqueixoso é fruto de várias existências afinizadas ao ho-

lopensene da queixa. 

Falácia. Muitas conscins poliqueixosas, no âmbito auto e heterassistencial, vivem sob  

a crença de mapear minuciosa, exaustiva e detalhadamente os trafares e os problemas correlatos. 

Esse entendimento é falacioso, pois, para a conscin poliqueixosa, tal postura levaria, naturalmen-

te, à reciclagem sem precisar despender esforços ativos quanto ao entendimento dos trafores e so-

luções. A conscin poliqueixosa, muitas vezes, não acha necessário estudar trafores e soluções. 

 

Taxologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 tipos de consciências poliqueixo-

sas intra ou extrafísicas: 

01.  Poliqueixoso autodepreciativo: a conscin possuidora de grande habilidade argu-

mentativa favorável à não reciclagem e ao fracasso devido ao minucioso mapeamento dos pró-

prios traços fardos. 

02.  Poliqueixoso extrafísico: a consciex parapsicótica reclamando e queixando-se de 

contextos e pessoas com os quais viveu na última vida intrafísica. 
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03.  Poliqueixoso filial: a conscin adulta, sem deficiências na área da inteligência, mas 

sem desenvolvimento da sustentabilidade financeira e profissional, permanecendo a vida toda de-

pendendo de outras pessoas da família e colocando a culpa nos pais pela suposta má educação re-

cebida. 

04.  Poliqueixoso funcionário público: a conscin trabalhadora em serviço público quei-

xando-se das condições de trabalho, mas, quando tem a oportunidade de encontrar-se com a coor-

denação e discutir o assunto, usa todo o tempo para queixar-se, às vezes, até agressivamente, sem 

propor mudanças. 

05.  Poliqueixoso infantilizado: a conscin adulta engajada em “organizar” a própria 

vida para voltar a estado de ser cuidada pelos outros. 

06.  Poliqueixoso militante: a conscin ativista de causas sociais e políticas com foco 

maior nos discursos pessoais apaixonados “contra o sistema”, mas pouco esforço efetivo para me-

lhorar as condições de vida das conscins envolvidas no objeto dos protestos realizados. 

07.  Poliqueixoso por procuração: a conscin cuidadora, geralmente de crianças ou ido-

sos incapacitados, exercendo a função de porta-voz da conscin cuidada trazendo supostas queixas 

apresentadas por essa, mas, na prática, traduzindo a própria ansiedade. 

08.  Poliqueixoso pusilânime: a conscin, mediante determinados desafios da vida, assu-

mindo a postura de queixa e lamúria ao invés de planejamento e assertividade. 

09.  Poliqueixoso religioso: a conscin praticante de religião, vivendo o conflito entre os 

valores e ideias divulgados publicamente e a realidade da vida pessoal, situação vivenciada por 

ela como não tendo solução, levando ao extravasamento através de queixas frequentes. 

10.  Poliqueixoso ruminador: a conscin queixosa mentalmente, muitas vezes não mani-

festando tal condição externamente, mas, no microuniverso consciencial, mantendo pensenidade 

auto e heterodepreciativa com muita tenacidade. 

11.  Poliqueixoso somatizador: a conscin portadora de múltiplos sintomas aparente-

mente orgânicos e grande consumidora de serviços de saúde, mas, após investigação médica mi-

nuciosa, não sendo encontrados substratos somáticos para tal. 

12.  Pseudopoliqueixoso: a conscin portadora de múltiplas queixas, mas com diversos 

problemas orgânicos justificando todas elas, e a conscin para a qual o médico não sabe o diagnós-

tico e, por sentimento de impotência e defesa do próprio ego, classifica, equivocadamente, ao mo-

do de paciente poliqueixoso. 

 

Terapeuticologia. Eis, em ordem lógica, 9 aspectos importantes à consideração da cons-

cin poliqueixosa para a reciclagem do traço da poliqueixa: 

1.  Aceitação. Aceitar o fato de a postura pessoal predominante frente às adversidades  

e necessidades de reciclagem ser a queixa. O primeiro passo para a reciclagem do trafar é aceitar 

ser portador do mesmo. 

2.  Ajuda. Solicitar ajuda, pois a maioria das conscins poliqueixosas não consegue reci-

clar esse traço sozinhas. 

3.  Mindfulness. Estar de holossoma presente em qualquer atividade pró-evolutiva reali-

zada. 

4.  Decomposição. Decompor o problema em partes evitando o sentimento de impotên-

cia frente à ideia de a única solução possível ser aquela capaz de solucionar tudo ao mesmo 

tempo. 

5.  Desafios. Colocar-se em contato proposital com situações desafiadoras importantes 

para as reciclagens intraconscienciais, definindo, previa e arbitrariamente, a não assunção de pos-

tura de autoculpa caso haja dificuldades, e sim de avaliação dos erros e acertos. 

6.  Trafores. Ter a autoconsciência dos trafores permite à consciência desfrutar da sen-

sação de plenitude de saber-se portador de competências e engajar-se em tarefas assistenciais. 

7.  Acabativa. Concluir as tarefas iniciadas, pois o sentimento de completismo é impor-

tante terapêutica para a condição da poliqueixa. 
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8.  Assistência. Assistir a outras consciências e, interconectado energeticamente, come-

morar as conquistas evolutivas em conjunto, podendo sentir no holossoma a satisfação da mudan-

ça, diminuindo a condição da queixa. 

9.  Programação existencial (proéxis). Ter a consciência de as tarefas assistenciais esta-

rem inseridas no projeto de vida, permitindo à conscin dar sentido para as atividades realizadas, 

evitando, assim, a sensação de “estar indo a lugar algum”, motor para a condição da poliqueixa. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin poliqueixosa, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Absurdo  cosmoético:  Recexologia;  Nosográfico. 

02.  Antivitimologia:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Assistido  insatisfazível:  Interassistenciologia;  Nosográfico. 

04.  Autodesrespeito:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

05.  Autovitimização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Consciência  platônica:  Perfilologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  antivoliciolínica:  Energossomatologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin-solução:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

10.  Hipocondria:  Parapatologia;  Nosográfico. 

11.  Intermissivista  inadaptado:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Paradoxo  da  autodissimulação:  Cosmoeticologia;  Nosográfico. 

13.  Postura  antiqueixa:  Paraetologia;  Homeostático. 

14.  Senso  de  gratidão:  Holomaturologia;  Homeostático. 

15.  Zona  de  desconforto:  Autocoerenciologia;  Neutro. 

 

A  CONDIÇÃO  DA  POLIQUEIXA  É  O  USO  VOLUNTÁRIO   
E  ANTICOSMOÉTICO  DOS  TRAFARES  E  DOS PROBLEMAS  

MESOLÓGICOS  TAL  QUAL  JUSTIFICATIVA  PARA  NÃO  RE-
ALIZAR  AS  RECICLAGENS  NECESSÁRIAS  À  EVOLUÇÃO. 

 

Questionologia. Qual postura você, leitor ou leitora, assume perante os desafios da vida 

intrafísica? Ainda cultiva o hábito de se queixar ou arregaça as mangas e parte para o trabalho? 

 
Bibliografia  Específica: 
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cientes a Mudar de Comportamento (Motivational Interview in Health Care: Helping Patients Change Behavior); revi-
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C O N S C I N    P O L I S S Ê M I C A  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin polissêmica é a consciência intrafísica possuidora de múltiplos 

sentidos distintos, relacionados entre si. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. A palavra polissemia procede do idioma Francês, polysémie, “polissemia”, e esta do idioma 

Grego, polúsemos, “com muitos sentidos”. Os termos polissemia e polissêmico apareceram no Sé-

culo XX. 

Sinonimologia: 1.  Conscin lúcida. 2.  Conscin percuciente. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin polissêmica, conscin polissêmica incons-

ciente e conscin polissêmica autoconsciente são neologismos técnicos da Somatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin instintiva. 2.  Conscin inconsciente. 

Estrangeirismologia: a open mind; o background cognitivo predispondo a apreensão 

parapsicofísica depurada. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da autopercuciência das autopercepções e faculdades somáticas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da somaticidade; os lucidopensenes; a lucidopen-

senidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os para-

pensenes; a parapensenidade; a autopensenização atilada às realidades circundantes. 

 

Fatologia: o fato da polissemia significar “múltiplos significados” e referir-se à palavra 

com vários sentidos distintos, mas relacionados entre si; a inteligência da personalidade humana 

com acurácia capaz de aplicar simultaneamente, de modo convergente, todos os sentidos sobre  

o mesmo foco de análise; os sentidos somáticos; as faculdades mentais; a captação subjetiva da 

realidade objetiva; a seleção pessoal dentre a multiplicidade caótica de estímulos sensoriais oni-

presentes; as percepções parciais conjugadas formando a representação particular do todo; a tra-

dução peculiar das sensações em cognições; os mecanismos sensórios; as estruturas perceptivas; 

os sistemas referenciais; as ordenações cognitivas; o ato de dar sentido aos sentidos por meio dos 

conhecimentos prévios; a acuidade perceptiva advinda da experiência acumulada; a atenção 

acurada à tenuidade nas mudanças internas e externas; a ampliação das variáveis analíticas favo-

recendo o aumento de acertos evolutivos. 

 

Parafatologia: as percepções extrassensoriais; a autovivência do estado vibracional 

(EV) profilático; a união inteligente dos sentidos somáticos com as percepções extrassensoriais;  

o empenho na utilização plena dos recursos holossomáticos disponíveis. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo mentalsomaticidade-paraperceptibilidade na identifica-

ção e compreensão dos paradoxos; o sinergismo evolutivo intra e extraconsciencial; o sinergis-
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mo plurivalência perceptiva–plurivalência atributiva–plurivalência paraperceptiva; o sinergismo 

conjugação sensorial–coativação atributiva–composição parapsíquica. 

Principiologia: o princípio da descrença omniquestionador; o princípio da natureza 

consciencial polissêmica; o princípio da relevância cognitiva dos fatos e parafatos. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da conscin polissêmica; as teorias da Metodologia Científica. 

Tecnologia: as técnicas da abordagem inicial; a técnica do detalhismo; a técnica da 

exaustividade; as técnicas de aprimoramento da hiperacuidade. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da 

Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnolo-

gia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia; o Colégio In-

visível dos Serenões. 

Efeitologia: o efeito cosmovisiológico das apreciações e abordagens polissêmicas;  

o efeito embasador do autodiscernimento dos subsídios polissêmicos; os efeitos autevolutivos da 

conscientização quanto às autocompetências polissêmicas; os efeitos interassistenciais do desen-

volvimento dos autopotenciais polissêmicos. 

Ciclologia: o ciclo natural das pesquisas técnicas; o ciclo análise-síntese; o ciclo capta-

ções-interpretações-classificações-aplicações; o ciclo cognição-prospecção-prevenção. 

Enumerologia: o ato autêntico; o ato de passar a limpo; o ato de abrir os peitos; a pres-

tação de contas; o check in da conscin-cobaia; o perfil conscienciológico; o teste de aptidão. 

Binomiologia: o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio estí-

mulos internos–estímulos externos; o binômio universo cognoscível–universo incognoscível. 

Interaciologia: a interação pesquisística profunda consciência pesquisadora–objeto de 

pesquisa; a interação parte-todo; a interação forma-conteúdo. 

Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescen-

do monovisão-cosmovisão; o crescendo evolutivo de expansão do limiar de sensibilidade ao Cos-

mos; o crescendo evolutivo no uso consciente da polissemia consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio clareza-objetividade-realismo. 

Polinomiologia: o polinômio memória-raciocínio-juízo-afeto dando o real valor às expe-

riências multissensoriais; o polinômio dos dicionários cerebrais sinonímico-antonímico-analógi-

co-poliglótico. 

Antagonismologia: o antagonismo polissemia consciencial / polissemia semântica;  

o antagonismo realidade óbvia / realidade sutil. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia pura. 

Legislogia: a lei do maior esforço mentalsomático. 

Filiologia: a criticofilia; a raciocinofilia; a cognofilia; a intelectofilia; a evoluciofilia;  

a cosmoeticofilia; a conscienciofilia. 

Holotecologia: a somatoteca; a experimentoteca; a fenomenoteca; a metodoteca; a argu-

mentoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca. 

Interdisciplinologia: a Somatologia; a Polissemiologia; a Anfibologia; a Hibridologia;  

a Intrafisicologia; a Ressomatologia; a Evoluciologia; a Autoproexologia; a Autocogniciologia;  

a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Experimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin polissêmica; a conscin autoconsciente; a conscin lúcida; a isca 

humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin incons-

ciente; a conscin instintiva. 
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens paradoxus; o Homo sapiens 

hermeneuticus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens refuta-

tor; o Homo sapiens parapercutiens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin polissêmica inconsciente = a pessoa ao viver empregando os 

sentidos, faculdades e percepções naturalmente, de modo instintual, sem atinar quanto às relações 

intrínsecas existentes nas automanifestações; conscin polissêmica autoconsciente = a pessoa lúci-

da empregando os sentidos, faculdades, percepções e parapercepções arguta e plenamente auto-

percuciente quanto às finalidades e interações entre tais manifestações pessoais. 

 

Culturologia: a cultura da Somatologia. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin polissêmica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Alerta  consciencial:  Paraprofilaxiologia;  Homeostático. 

02.  Amplificador  da  consciencialidade:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Amplitude  autopensênica:  Proexologia;  Homeostático. 

04.  Aplicação  da  neoideia:  Heuristicologia;  Neutro. 

05.  Arbitrariedade  somática:  Somatologia;  Neutro. 

06.  Avanço  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

07.  Coativação  atributiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

08.  Fonte  cognitiva:  Autocogniciologia;  Neutro. 

09.  Incompatibilidade  intersomática:  Somatologia;  Neutro. 

10.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

11.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

12.  Limite  inteligente:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Paradoxo  sutil:  Paradoxologia;  Neutro. 

14.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

15.  Transverpon:  Transverponologia;  Homeostático. 
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AS  AUTOPESQUISAS  DA  TEORIA  DA  CONSCIN  POLIS- 
SÊMICA  AMPLIFICAM  AS  AUTOPOTENCIALIDADES  TEÁ- 

TICAS  DA  CONSCIÊNCIA  HUMANA,  ELEVANDO-A  NA  AS- 
CENSÃO  DOS  PATAMARES  DA  ESCALA  EVOLUTIVA. 

 

Questionologia. Qual categoria de conscin polissêmica você vivencia, leitor ou leitora? 

Inconsciente ou autoconsciente? Você vive empregando com lucidez as próprias parapercepções? 
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C O N S C I N    P R A G M Á T I C A  
( P R A G M A T I C O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin pragmática é a pessoa, homem ou mulher, com predomínio dos 

comportamentos práticos, realistas e objetivos perante as atividades desenvolvidas na vida in-

trafísica. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. 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 prefixo intra vem do mesmo 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico procede também do idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século XIII.  

A palavra pragmática deriva do idioma Latim, pragmatica, “pragmática”, e do idioma Grego, 

pragmatikós, “próprio da ação; relativo a negócios”. Apareceu no Século XVI.  

Sinonimologia: 1.  Conscin calculista. 2.  Conscin prática. 3.  Conscin objetiva.  

Neologia. As 3 expressões compostas conscin pragmática, conscin pragmática cosmovi-

siológica e conscin pragmática monovisiológica são neologismos técnicos da Pragmaticologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin perfeccionista. 2.  Conscin antipragmática. 3.  Conscin ime-

diatista. 4.  Conscin procrastinadora. 

Estrangeirismologia: o organizer pessoal, auxiliando na praticidade das atividades. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à objetividade decisória. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do pragmatismo; o holopensene pessoal da objeti-

vidade; o holopensene pessoal da proatividade evolutiva; os pensenes objetivos; os lucidopen-

senes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evo-

luciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a linearidade pensênica em todas as de-

cisões. 

 

Fatologia: a objetividade e praticidade nas atuações cotidianas; a agilidade nas ações;  

o ato de ir direto ao ponto; o controle objetivo das situações cosmoéticas; o ato de agir em cima 

do lance; a racionalidade; a antecipação de soluções; o planejamento estratégico; a previsão dos 

acontecimentos; as escolhas evolutivas práticas; a viabilidade das decisões; as prioridades evoluti-

vas diante das escolhas; o direcionamento para atividades prioritárias; a verificação da correta 

aplicação do tempo; a clareza na objetividade manifesta; o detalhismo no dia a dia auxiliando nas 

decisões presentes e futuras; a responsabilidade pelas escolhas; a pontualidade pessoal; a agenda 

pessoal; a gerência do tempo pessoal; o calculismo cosmoético auxiliando nas tomadas de deci-

sões; a necessidade de focar nos objetivos sem rodeios ou hesitações; a qualificação da autocríti-

ca; o desenvolvimento da taquirritimia; a fixação em objetivos realistas; a crença pessoal de a per-

feição poder gerar felicidade; os erros enquanto oportunidades de crescimento; a superação do 

“controle absoluto sobre tudo”; o ato de rir dos próprios erros e seguir em frente; a superação do 

porão consciencial; a maturidade consciencial; a consciencioterapia auxiliando na orientação das 

consciências; a direção megafocal do intermissivista alinhada ao pragmatismo; os objetivos pes-

soais pautados na interassistencialidade; o continuísmo nas tarefas; o ato de elaborar modos cons-

trutivos de pensar; o discurso direto e sem rodeios; a qualificação da produtividade; a necessidade 

de autoconscienciometria contínua. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o reflexo das au-

texperiências na multidimensionalidade; as projeções lúcidas contribuindo no planejamento da 

proéxis; a equipex confiando no trabalho desenvolvido pela conscin cosmoética; o parapsiquismo 

auxiliando na concretização das atividades; a pressão extrafísica causada pelas decisões evoluti-

vas; o amparo de função extrafísico otimizado por meio do posicionamento pragmático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo objetivo-foco; o sinergismo reflexão–ação imediata;  

o sinergismo ação–reflexão imediata; o sinergismo evolutivo autorrespeito-heterorrespeito; o si-

nergismo paz interior–paz exterior. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio das decisões com objetividade; o princípio do respeito aos limites de outras 

conscins. 

Codigologia: o código pessoal da priorização evolutiva; o código pessoal de Cosmoéti-

ca (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da Teaticologia; a teoria do EV vivenciada na cotidianidade diu-

turna; a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da inversão existencial exigindo a elimina-

ção do perfeccionismo para alcance do compléxis. 

Tecnologia: a técnica de levar tudo de eito; a técnica da autopesquisa; as técnicas do 

detalhismo e da exaustividade; as técnica evolutivas norteadoras da consciência; as técnicas de 

assim e desassim. 

Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; 

o laboratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Mentalsoma-

tologia. 

Efeitologia: o efeito da postura proativa na produtividade interassistencial; os efeitos 

da taquirritimia; o efeito de sair de cima do muro; o efeito da objetividade decisiva na ampliação 

dos horizontes conscienciais; o efeito lastimável da ausência de objetividade em qualquer empre-

endimento; os efeitos benéficos trazidos pelas decisões assertivas. 

Neossinapsologia: as neossinapses conscienciológicas propiciando novas formas de de-

cidir com prioridade; as neossinapses oriundas de viver e experienciar novas fases existenciais; 

as neossinapses advindas do enfrentamento lúcido nas autodecisões com objetividade. 

Ciclologia: o ciclo decisão-ação; o ciclo da produtividade máxima. 

Binomiologia: o binômio prontidão-proatividade; o binômio pensar-agir; o binômio 

disponibilidade-motivação; o binômio responsabilidade-determinação; o binômio hábitos sadi-

os–rotinas úteis; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio admiração-discordância. 

Interaciologia: a interação observar-atuar; a interação otimização dos meios–qualifica-

ção dos fins; a interação reflexão-intenção-escolha; a interação autocrítica racional–escolhas 

coerentes; a interação intencionalidade–interassistencialidade–amparo extrafísico. 

Crescendologia: o crescendo homeostático erro-acerto.  

Trinomiologia: o trinômio da decisão aqui-agora-já; o trinômio observação-análise- 

-constatação; o trinômio início-meio-fim; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento- 

-exemplificação; o trinômio vontade-decisão-deliberação. 

Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o po-

linômio temporal manhã-tarde-noite-madrugada auxiliando no planejamento da conscin; o poli-

nômio clareza-objetividade-realismo-autodecidibilidade. 

Antagonismologia: o antagonismo evolutivo organização / desorganização; o antago-

nismo mente organizada / mente entrópica; o antagonismo conduta dispersa / conduta linear;  

o antagonismo murismo / posicionamento. 
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Paradoxologia: o paradoxo de o superplanejamento de algo nem sempre resultar em 

consecução exitosa; o paradoxo de a objetividade decisória não contemplar a necessária priori-

dade para o momento evolutivo da conscin dispersiva. 

Politicologia: a decidocracia; a meritocracia; a priorocracia; a proexocracia; a cosmoeti-

cocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada nas escolhas assertivas prioritárias. 

Filiologia: a teaticofilia; a objetivofilia; a logicofilia; a raciocinofilia; a definofilia; a de-

cidofilia; a voliciofilia; a neofilia. 

Fobiologia: a neofobia; a decidofobia. 

Sindromologia: a síndrome da perfeição; a síndrome da insegurança; a síndrome da 

dispersão consciencial. 

Maniologia: o ato de abolir a mania das postergações. 

Mitologia: o mito da perfeição; a eliminação do mito da liberdade consciencial corres-

ponder a deixar-se levar pela vida. 

Holotecologia: a prioroteca; a definoteca; a decidoteca; a metodoteca; a evolucioteca;  

a experimentoteca; a invexoteca. 

Interdisciplinologia: a Pragmaticologia; a Priorologia; a Definologia; a Mentalsomato-

logia; a Holomaturologia; a Criteriologia; a Experimentologia; a Cogniciologia; a Determinolo-

gia; a Ortopensenologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin pragmática; a conscin objetiva; a conscin decidofílica; a conscin 

lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o calculista; o utilitarista; o autodecisor; o exemplarista; o inversor 

existencial; o reciclante existencial; o pesquisador; o intelectual; o escritor; o verbetólogo; o siste-

mata. 

 

Femininologia: a calculista; a utilitarista; a autodecisora; a exemplarista; a inversora 

existencial; a reciclante existencial; a pesquisadora; a intelectual; a escritora; a verbetóloga; a sis-

temata. 

 

Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens articulator; o Homo sapi-

ens autolucidus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens au-

todidacticus; o Homo sapiens determinator. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin pragmática cosmovisiológica = a promotora da evolução multi-

dimensional individual e grupal; conscin pragmática monovisiológica = aquela prática, realista  

e objetiva apenas no contexto materialista. 

 

Culturologia: a cultura do pragmatismo evolutivo; a cultura da organização existenci-

al; a cultura da objetividade; a cultura da finalização dos empreendimentos evolutivos. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Pragmaticologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

23 trafores prováveis de serem observados na conscin pragmática, visando auxiliar os(as) pesqui-

sadores(as) na autavaliação dos traços conscienciais: 

01.  Acabativa: finalização das tarefas. 

02.  Assertividade: segurança e firmeza nas escolhas. 

03.  Atenção dividida: realização de duas ou mais atividades com êxito. 
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04.  Autoconfiança: firmeza nas decisões tomadas. 

05.  Automotivação: predisposição interna auxiliadora nas atividades. 

06.  Autopercepção: capacidade perceptiva quanto às próprias manifestações. 

07.  Autorganização: manutenção dos pensenes organizados. 

08.  Autorreflexão: busca de reflexão sobre as próprias ações. 

09.  Coerência: aproximação entre a intenção e ação. 

10.  Desdramaticidade: racionalidade perante a realidade multidimensional.  

11.  Determinação: voliciolina diante dos novos desafios. 

12.  Discernimento:  visualização das melhores decisões a serem tomadas. 

13.  Disciplina: agenda das atividades e procedimentos. 

14.  Flexibilidade: maleabilidade no modo de pensar e agir. 

15.  Gerenciamento: estratégias de gerenciamento nas atividades. 

16.  Iniciativa: proatividade em realizar novas tarefas. 

17.  Inteligência contextual: sagacidade quanto à contextualização de fatos e parafatos. 

18.  Objetividade: clareza das diretrizes da própria proéxis. 

19.  Posicionamento: senso de posicionamento diante das decisões. 

20.  Refutabilidade: realização de questionamentos diante das experiências vivenciadas. 

21.  Responsabilidade: comprometimento com as tarefas e deveres dentro da proéxis. 

22.  Sistematização: manutenção de pensamento sistemático. 

23.  Taquipsiquismo: geração rápida de novas ideias. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin pragmática, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Anorexia  decisória:  Decidologia;  Nosográfico. 

02.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

03.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Autodisposição:  Experimentologia;  Neutro. 

05.  Calculismo  cosmoético:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

06.  Conscin  imediatista:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  organizadora:  Holomaturologia;  Homeostático. 

08.  Conscin  proativa:  Autodeterminologia;  Homeostático.  

09.  Conscin  perfeccionista:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Detalhismo:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

12.  Megafoco  permanente:  Megafocologia;  Neutro. 

13.  Objetividade  decisória:  Decidologia;  Homeostático. 

14.  Objetivo  pessoal:  Autevoluciologia;  Neutro. 

15.  Resolução  prioritária:  Autopriorologia;  Homeostático. 

  

A  CONSCIN  LÚCIDA,  AO  PRIORIZAR  A  AUTEVOLUÇÃO,  
FAVORECE  A  INTELIGÊNCIA  EVOLUTIVA  POR  INTER-

MÉDIO  DA  UTILIZAÇÃO  DO  PRAGMATISMO  COSMOÉTICO,  
QUALIFICANDO  A  INTERASSISTÊNCIA  INTRAFÍSICA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre o próprio nível de pragmatismo 

cosmoético? Compreende a relevância da objetividade lúcida na evolução consciencial? 
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C O N S C I N    P R I O R I Z A D O R A    L Ú C I D A  
( H O L O M A T U R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin priorizadora lúcida é a consciência intrafísica, homem ou mu-

lher, capaz de vivenciar teaticamente a predileção, preferência ou inclinação a condutas e ações 

propulsoras do autodesenvolvimento evolutivo de maneira racional, determinada e cosmoética. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia.  O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O termo prioridade procede do idioma Latim Medieval, prioritas, e este 

de prior, “o primeiro (na ordem numeral, e com relação a 2); o qual excede; sobrepuja; superior; 

mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que está mais avançado”, provavelmente 

através do idioma Francês, priorité. Apareceu no Século XVII. A palavra físico provém do idio-

ma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mes-

ma”. Surgiu no Século XIII. O vocábulo lúcido deriva do mesmo idioma Latim, lucidus, “lumino-

so; luzente; radioso; nítido; claro; evidente; manifesto”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Conscin ortopriorizadora. 2.  Conscin priorizadora consciente.  

3.  Conscin priorizadora esclarecida. 4.  Conscin com metas evolutivas definidas. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin priorizadora lúcida, conscin inversora 

priorizadora lúcida e conscin reciclante priorizadora lúcida são neologismos técnicos da Holo-

maturologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin inconsequente. 2.  Conscin despriorizadora inconsciente.  

3.  Conscin alienada. 4.  Conscin atrasada. 5.  Conscin desfocalizada. 6.  Conscin confusa. 7.  Per-

sonalidade humana postergadora. 

Estrangeirismologia: o processo de decision-making; o timing autevolutivo; os insights 

úteis; o continuous self-improvement; o ranking de prioridades; os checklists organizando o coti-

diano; os deadlines. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à priorização lúcida de metas e ações autevolutivas. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas pertinentes ao tema, citadas na ordem alfabética  

e classificadas em 2 subtítulos: 

1.  “Lucidez. Ter lucidez, por si só, não implica ainda em evolução consciencial: é indis-

pensável a autovivência cosmoética. Grandes líderes bélicos da Humanidade tinham plena luci-

dez de seus atos desumanos”. 

2.  “Priorização. A priorização evolutiva é a síntese de tudo o que é relevante para  

a consciência”. “Não adianta fazer 6 trabalhos do voluntariado simultâneos de modo sofrível.  

O melhor é desenvolver 1 ou 2 trabalhos, porém, bem feitos”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade; os prioropensenes; a prioro-

pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os lu-

cidopensenes; a lucidopensenidade; a hierarquia das autopensenizações; os retropensenes; a retro-

pensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a estabili-

zação pensênica; a autofocalização metapensênica; os contrafluxos à autorreeducação pensênica. 

 

Fatologia: os assuntos prioritários para a conscin lúcida; as prioridades evolutivas 

estabelecidas; a autolucidez; a autorganização; o autodiscernimento; a autocrítica propulsora;  
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a autopriorização; a autoconfiança; o autoconhecimento; a autorreflexão; a autossuperação; a au-

todeliberação; a autocosmoética cotidiana; o autodomínio frente ao rolo compressor da vida 

cotidiana; a importância do hábito do registro gráfico; as sincronicidades; o Manual de Priorida-

des Pessoais (MPP); a definição de metas; o foco consciencial; a superação dos redutores do au-

todiscernimento; a lucidez sobre os pilares do paradigma consciencial; a reciclagem intraconsci-

encial; a inversão existencial; a implementação de estratégias evolutivas pertinentes a cada mo-

mento evolutivo; o aproveitamento lúcido das oportunidades existenciais; a articulação das priori-

dades; a autoconsciência do duplismo evolutivo; o cultivo das amizades raríssimas; o grupocarma 

familiar; o grupocarma social; o maxiplanejamento; as maxiprioridades; a vontade; o conflito vo-

litivo; a acrasia; a influência do temperamento pessoal nas manifestações voliciopáticas; a disper-

sividade; as consequências da robotização existencial; os atrasos evolutivos evitáveis; o desperdí-

cio dos aportes recebidos; a redescoberta tardia da Conscienciologia; o atraso evolutivo advindo 

da dessoma pessoal acidentalmente precoce; o combate às frivolidades; o otimismo; a ousadia;  

a paciência; a persistência; a perseverança; a megamotivação; a autoconsciência paradigmática;  

a assertividade; os acertos lúcidos; a otimização da autevolução; o autesclarecimento; as verpons; 

as neoverpons; a tares propulsora da vontade evolutiva; o extrapolacionismo racional; a superação 

do autassédio; os neovalores; as megadecisões; a autodecisão alavancadora; o determinismo;  

o senso de urgência; a maturidade do livre arbítrio pessoal; a seletividade; a necessidade da 

flexibilização dinâmica das prioridades pessoais; as metas prioritárias; a proéxis; a maxiproéxis;  

a administração racional do tempo; a priorização da tenepes; a profilaxia e superação da auto-

corrupção; o equilíbrio holossomático; o poder do ato de dizer não ao secundário; a rotina útil;  

a moréxis; a priorização da saúde somática; a evitação de erros por negligência, imprudência  

e imperícia; as oportunidades evolutivas; a satisfação do dever cumprido; a harmonia íntima;  

a Higiene Consciencial; a inteligência evolutiva (IE). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autoparapsiquis-

mo discernidor; o suporte multidimensional dos amparadores às neopriorizações evolutivas; os 

acidentes de percurso causando os atrasos evolutivos; a parassepsia; a retrocognição; a retrome-

mória; as unidades de lucidez (cons); a parafocalização; a influência de guias amauróticos; o cir-

cuito coronofrontochacral; a eliminação dos bagulhos energéticos; os paradeveres prioritários; as 

pararresponsabilidades do intermissivista; as bases da autopriorização evolutiva formadas no Cur-

so Intermissivo (CI). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo das múltiplas inteligências pessoais; o sinergismo prio-

rização-autorganização; o sinergismo amparador-tenepessista; o sinergismo autovolição–ampa-

ro extrafísico; o sinergismo entre duplistas; o sinergismo interassistência–autovisão prioritária. 

Principiologia: o princípio da prioridade compulsória; o princípio da evolução perma-

nente; o princípio da holomaturidade; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio 

organizador dos saberes. 

Codigologia: o código de prioridades pessoais (CPP); as priorizações evolutivas no có-

digo pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial. 

Tecnologia: as técnicas de autopesquisa; a técnica das prioridades conscienciológicas 

evolutivas; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica;  

a técnica evolutiva da autovisão prioritária; a técnica da evitação da cultura inútil; os benefícios 

evolutivos da técnica da tenepes; a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo. 

Voluntariologia: a priorização do voluntariado conscienciocêntrico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laborató-

rio conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissi-

vo; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV). 
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Pensenolo-

gia; o Colégio Invisível das Prioridades Evolutivas. 

Efeitologia: os efeitos negativos da falta de prioridades; o efeito potencializador do 

ranque pessoal de prioridades; os efeitos das escolhas pessoais em si e nos outros. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir da recuperação de cons; a autor-

ganização gerando neossinapses evolutivas; o predomínio de neossinapses, advindas das neoprio-

rizações, sobre as retrossinapses anacrônicas. 

Ciclologia: o ciclo vontade-intenção-decisão-consecução-resultados; o ciclo das priori-

dades evolutivas sucessivas construindo a espiral evolutiva. 

Enumerologia: a prioridade recinológica; a prioridade recexológica; a prioridade 

grafopensenológica; a prioridade interassistencial; a prioridade multidimensional; a prioridade 

cosmoética; a prioridade evolutiva. 

Binomiologia: o binômio Cronologia-Evoluciologia; o binômio lucidez-maturidade;  

o binômio miniprioridades-megaprioridades; o binômio autofocalização-interfocalização; o bi-

nômio qualidade da elaboração mental–qualidade das prioridades pessoais. 

Interaciologia: a interação de metas e prioridades egocármicas, grupocármicas e poli-

cármicas; a interação das diretrizes proexológicas; a interação trafares-trafores; a interação oti-

mização dos meios–qualificação dos fins. 

Crescendologia: o crescendo de autossuperações atualizando o Manual de Prioridades 

Pessoais e o código pessoal de Cosmoética. 

Trinomiologia: o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio causa-efeito-solu-

ção; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio prioridade-objetividade-produtividade;  

o descarte do trinômio futilidade-trivialidade-banalidade; a superação do trinômio subjugador ig-

norância-ilusão-conivência; o descarte do trinômio procrastinação-preguiça-indisciplina; o tri-

nômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio superação dos trafares–fortalecimento dos 

trafores–preenchimento dos trafais. 

Polinomiologia: o polinômio das fases do autodesenvolvimento evolutivo lúcido primei-

ro tempo–segundo tempo–terceiro tempo–quarto tempo; os autesforços evolutivos pautados no 

polinômio sentido-intensidade-velocidade-aceleração; o polinômio lucidez-racionalidade-lógica- 

-coerência; o polinômio das primoprioridades autevolutividade-autorracionalidade-autocosmoe-

ticidade-interassistencialidade; o polinômio otimizador autoqualificação-autodesempenho-auto-

prioridade-autoprodutividade; o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo 

prazo; o polinômio volitivo intenção-deliberação-decisão-consecução. 

Antagonismologia: o antagonismo sábio / tolo; o antagonismo priorizar / despriorizar; 

o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo consciencial; o antagonismo prioridades ma-

terialistas / prioridades conscienciológicas; o antagonismo prioridade esquecida / prioridade 

atendida; o antagonismo proéxis avançada–proéxis primária; o antagonismo nível elevado de 

priorização lúcida / nível ínfimo de priorização lúcida; o antagonismo determinismo / livre ar-

bítrio. 

Paradoxologia: o paradoxo autoconsciência máxima–tempo existencial mínimo; o pa-

radoxo de a autodisciplina trazer expansão do livre arbítrio; o paradoxo das pessoas com agen-

da cheia terem maior disposição para realizar tarefas novas. 

Politicologia: a lucidocracia; a democracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço; a lei de causa e efeito. 

Filiologia: a priorofilia; a criteriofilia; a definofilia; a lucidofilia; a autopesquisofilia;  

a autorganizaciofilia; a autodiscernimentofilia. 

Fobiologia: a decidofobia; a evoluciofobia; a lucidofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a superação da síndrome do bus-

cador borboleta. 

Maniologia: a mania de procrastinação; a mania de empurrar com a barriga. 

Mitologia: o mito da perfeição; os mitos socioculturais distorcendo as prioridades pes-

soais; os mitos românticos; a erradicação do mito das adversidades pessoais como decorrência da 

vontade divina. 
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Holotecologia: a autopesquisoteca; a prioroteca; a proexoteca; a definoteca; a discerni-

mentoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Priorologia; a Autocriteriologia; a Autode-

terminologia; a Voliciologia; a Autopesquisologia; a Criteriologia; a Evoluciologia; a Paracog-

niciologia; a Invexologia; a Reciclologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin priorizadora lúcida; a conscin pré-serenona; a conscin autorrefle-

xiva;  o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin determinada. 

 

Masculinologia: o inversor existencial; o reciclante existencial; o intermissivista; o tene-

pessista; o duplista; o pesquisador; o amparador extrafísico. 

 

Femininologia: a inversora existencial; a reciclante existencial; a intermissivista; a tene-

pessista; a duplista; a pesquisadora; a amparadora extrafísica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens progressivus; o Homo sa-

piens autoperquisitor; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens auto-

lucidus; Homo sapiens autodecisor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autodetermi-

nator; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin inversora priorizadora lúcida = a pessoa consciente quanto  

à autodeterminação de condições autevolutivas preferenciais ainda na fase preparatória da auto-

proéxis; conscin reciclante priorizadora lúcida = o homem ou mulher, ao adquirir autodiscerni-

mento quanto às premências autevolutivas, axiologicamente hierarquizadas, durante a fase execu-

tiva da proéxis pessoal. 

 

Culturologia: a eliminação da cultura da procrastinação; a cultura do deixar para ama-

nhã; a cultura do besteirol; a cultura das prioridades evolutivas. 

 

Autavaliação. De acordo com a Conscienciometrologia, eis, em ordem alfabética, 10 

variáveis, a serem consideradas para a avaliação consciencial quanto à autopriorização evolutiva, 

disponíveis à conscin autopesquisadora, homem ou mulher: 

01.  Atividade: a holomaturidade na consecução de tarefas elementares e avançadas. 

02.  Cientificidade: a atitude científica cosmoética frente aos impasses intrafísicos da 

condição ser / saber. 

03.  Cosmoeticidade: a autolucidez cosmoética com base nos princípios da maxifrater-

nidade cósmica e da interassistencialidade. 

04.  Decidibilidade: o discernimento frente às autodecisões. 

05.  Economicidade: a racionalidade econômica. 

06.  Liberdade: o uso qualificado do livre arbítrio pessoal. 

07.  Operosidade: os frutos evolutivos da engenhosidade pessoal. 

08.  Profissionalidade: a autoconsciência quanto às consequências holocármicas das ati-

vidades profissionais na vida intrafísica e na autevolução. 

09.  Totalidade: o saldo positivo na vida humana visando o completismo existencial. 

10.  Versatilidade: o saber interdisciplinar, amplo e multidimensional, levando ao uni-

versalismo intelectual. 
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VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin priorizadora lúcida, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Autodespriorização:  Autodiscernimentologia;  Nosográfico. 

02.  Autodiscernimento:  Holomaturologia;  Homeostático. 

03.  Autolucidez  consciencial: Holomaturologia;  Homeostático. 

04.  Autopesquisologia:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Autopriorologia:  Autodiscernimentologia;  Neutro. 

06.  Escala  das  prioridades  evolutivas:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Intencionologia:  Holomaturologia;  Neutro. 

08.  Livre  arbítrio:  Paradireitologia;  Neutro. 

09.  Manual  Pessoal  de  Prioridades:  Proexologia;  Homeostático. 

10.  Megaprioridade:  Megapriorologia;  Homeostático. 

11.  Princípio  da  prioridade  compulsória:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Prioridade:  Autevoluciologia;  Neutro. 

13.  Priorização  mentalsomática:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Ranque  de  prioridade:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

15.  Verdade  prioritária:  Verponologia;  Homeostático. 

 

CABE  À  CONSCIN  LÚCIDA  HARMONIZAR  TEATICAMENTE  

O  HOLOPENSENE  PESSOAL,  VISANDO  A  PRIORIZAÇÃO  

RACIONAL  DE  CONDUTAS  E  AÇÕES,  EM  PROL  DO  AUTO-
DESENVOLVIMENTO  E  DO  COMPLETISMO  EXISTENCIAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se conscin priorizadora lúcida? Quais 

condutas ou ações ainda carecem de priorização? Qual tem sido a base preponderante das deci-

sões magnas pessoais: a autopriorização ignorada, negligenciada ou ativada? 
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C O N S C I N    P R O A T I V A  
( A U T O D E T E R M I N O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin proativa é a personalidade ativa, responsável, disposta, motivada 

e determinada a trabalhar e a se esforçar no cumprimento da proéxis sendo capaz de antecipar  

os desafios evolutivos em prol do compléxis. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra procede 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século 

XIII. O prefixo segundo pro deriva do idioma Latim, pro, “diante de; adiante; antes de; a favor 

de; em prol de”. A palavra ativa provém igualmente do idioma Latim, activus, “ativo; que age; 

que tem significação ativa”. Apareceu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Conscin autodeterminada; conscin automotivada. 2.  Conscin desbra-

vadora; conscin empreendedora; conscin líder. 3.  Conscin realizadora; conscin teática. 4.  Cons-

cin lúcida; conscin organizada. 5.  Conscin esforçada; conscin laboriosa. 6.  Conscin confiável; 

conscin responsável. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin proativa, conscin proativa amadora  

e conscin proativa profissional são neologismos técnicos da Autodeterminologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin impulsiva; conscin reativa. 2.  Conscin dispersiva; conscin 

multívola. 3.  Conscin desorganizada; conscin leniente. 4.  Conscin insegura; conscin medrosa.  

5.  Conscin malandra; conscin enrolada. 6.  Conscin preguiçosa; conscin procrastinadora. 

Estrangeirismologia: o strong profile; a proactiveness. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à importância evolutiva do compléxis. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Trafor  

é proatividade. Trafar é reatividade. Trafal é inação. Quem estaciona regride. 

Coloquiologia. Eis duas expressões populares sobre o tema: – Colocar a mão na massa. 

Mãos à obra. 

Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – It is time to act, and that 

means acting together (É chegado o momento de agir, e de agir em conjunto). A stitch in time sa-

ves nine (Melhor prevenir do que remediar). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da proatividade evolutiva; os proexopensenes;  

a proexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenida-

de; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o volicio-

pensene; a voliciopensenidade. 

 

Fatologia: a liderança proativa; o ato de arregaçar as mangas eliminando a preguiça;  

o autesforço; o comprometimento de cumprir a proéxis; a iniciativa de realizar tarefas sem ser 

cobrado; a vitória sobre as perturbações instintivas do estímulo-resposta; a eliminação da reativi-

dade psicossomática; a desativação de esquemas mentais patológicos; o autodiscernimento em 

ação; a disponibilidade de assistir somada à motivação de trabalhar; a responsabilidade pelas es-

colhas; a cosmovisão dos próprios deveres; o proexograma teático; o megafoco na interassisten-

cialidade; a alavancagem da proéxis; o empreendedorismo evolutivo; a força presencial da cons-
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cin proativa; o aproveitamento das oportunidades evolutivas; a otimização de recins; a antecipa-

ção de soluções; a criatividade mentalsomática; a antecipação ao pedido de ajuda; o agir pro-

filático; o agir em cima do lance; a aprendizagem teática; o hábito de fazer além da obrigação;  

o ato de fazer bem feito; a pausa do equilíbrio; o planejamento proexológico; a diminuição das in-

certezas através da previsão; a liberdade da autoconfiança proativa; a ousadia das ações evoluti-

vas; o exemplarismo consciencial; o autorrevezamento consciencial; o desenvolvimento da ta-

quirritmia; a moratória existencial (moréxis); o completismo existencial (compléxis). 

 

Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático; a sustentabilidade ener-

gética de bancar os desafios; o desenvolvimento do parapsiquismo lúcido; a lupa do parapsiquis-

mo lúcido; a Central Extrafísica da Energia (CEE). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante;  

o sinergismo efeito da voliciolina−resultado gesconológico. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal da priorização evolutiva; o código pessoal de Cosmoé-

tica (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da Teaticologia; a teoria do EV vivenciada na cotidianidade diu-

turna; a teoria da inteligência evolutiva (IE). 

Tecnologia: as técnicas de autopesquisa; a técnica da invéxis. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório 

conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o labora-

tório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos. 

Efeitologia: o efeito da postura proativa na produtividade interassistencial; os efeitos 

da taquirritmia. 

Neossinapsologia: as neossinapses da ousadia refletida; as neossinapses das ações ide-

ativas. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo ápice da desco-

berta–início da ação. 

Binomiologia: o binômio prontidão-proatividade; o binômio pensar-agir; o binômio 

disponibilidade-motivação; o binômio responsabilidade-determinação; o binômio revitalização 

do EV−vitalidade pensênica; o binômio linearidade-liderança; o binômio verbação-recin. 

Interaciologia: a interação conscin proativa–conscin madura; a interação fazer-aconte-

cer; a interação vivenciar-compreender; a interação observar-atuar; a interação proéxis-maxi-

proéxis. 

Crescendologia: o crescendo tomada de consciência espontânea–tomada de consciên-

cia reflexiva; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo produtividade pessoal–produ-

tividade grupal; o crescendo proatividade–autossuficiência evolutiva; o crescendo bradipsiquis-

mo-normopsiquismo-taquipsiquismo-taquirritmia; o crescendo polivalência intraconsciencial– 

–atenção dividida extraconsciencial. 

Trinomiologia: o trinômio proéxis-proatividade-prospecção; o trinômio aprendizagem- 

-determinação-competência; o trinômio imprevisto-extrapauta-expediente; o trinômio automoti-

vação-trabalho-lazer. 

Polinomiologia: o polinômio reclamação-inação-regressão-melin; o polinômio traba-

lho-recuperação-agilização-antecipação. 

Antagonismologia: o antagonismo espectador da vida / protagonista da vida; o antago-

nismo equilíbrio da taquirritmia / inércia; o antagonismo loc interno / loc externo; o antagonis-

mo impulsividade / proatividade. 

Paradoxologia: o paradoxo da passividade alerta. 

Politicologia: a política de ação. 
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Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da ação e reação; as leis racionais da maxipro-

éxis (grupal). 

Filiologia: a laborfilia; a decidofilia; a neofilia; a raciocinofilia; a evoluciofilia; a voli-

ciofilia; a priorofilia. 

Fobiologia: a laborfobia; a decidofobia; a liderofobia; a neofobia; a autopesquisofobia;  

a disciplinofobia; a voliciofobia. 

Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da mediocrização;  

a síndrome do infantilismo; a síndrome do ansiosismo. 

Maniologia: a mania de procrastinar. 

Mitologia: o mito da salvação. 

Holotecologia: a volicioteca; a prioroteca; a experimentoteca; a teaticoteca; a maturo-

teca; a evolucioteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Autodeterminologia; a Decidologia; a Priorologia; a Proexolo-

gia; a Teaticologia; a Interassistenciologia; a Heuristicologia; a Parapercepciologia; a Cosmovi-

siologia; a Tudologia; a Evoluciologia; a Moratoriologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin proativa; a conscin criativa; a conscin participativa; a conscin 

madura; a minipeça lúcida; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin burocrática; a isca hu-

mana lúcida; a conscin autopesquisadora; a conscin autempreendedora; a conscin decidofílica;  

a conscin javalínica; o ser interassistencial; a conscin cosmoética; o ser desperto; a personalidade 

forte; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o homem de ação; o tocador de obra; o proexista; o empreendedor evo-

lutivo; o exemplarista; o voluntário; o intermissivista; o semperaprendente; o inversor existencial; 

o parapercepciologista; o tenepessista; o projetor consciente; o moratorista; o completista. 

 

Femininologia: a mulher de ação; a tocadora de obra; a proexista; a empreendedora evo-

lutiva; a exemplarista; a voluntária; a intermissivista; a semperaprendente; a inversora existencial; 

a parapercepciologista; a tenepessista; a projetora consciente; a moratorista; a completista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens activus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens evolu-

tiens; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autopriorologus; o Homo sapiens vigi-

lans; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens decisor; o Homo 

sapiens definitor; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens 

progressivus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin proativa amadora = a conscin voluntária iniciante; conscin pro-

ativa profissional = a conscin tenepessista veterana. 

 

Culturologia: a cultura da Teaticologia Evolutiva. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin proativa, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Aceleração  da  história  pessoal:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Alavancagem  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 
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03.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autodestravamento:  Proexologia;  Homeostático. 

05.  Autodeterminação:  Autodeterminologia;  Neutro. 

06.  Autodeterminologia:  Autovoliciologia;  Neutro. 

07.  Automotivação:  Psicossomatologia;  Homeostático. 

08.  Autorresolução:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

09.  Crescendo  evolutivo:  Crescendologia;  Homeostático. 

10.  Desafio  da  proéxis:  Proexologia;  Homeostático. 

11.  Iniciativa  pessoal:  Voliciologia;  Neutro. 

12.  Lei  do  maior  esforço:  Holomaturologia;  Homeostático. 

13.  Ritmo  mentalsomático:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

14.  Técnica  do  trinômio  automotivação-trabalho-lazer:  Intrafisicologia;  Neutro. 

15.  Verbaciologista:  Verbaciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  PROATIVA  ATUA  DE  MODO  DECISIVO  QUAN-
DO  AGE  EM  FAVOR  DA  PROÉXIS,  EMPREGANDO  CADA  

INSTANTE  DA  EXISTÊNCIA  INTRAFÍSICA  COMO  OPORTU-
NIDADE  ÚNICA  DE  EVOLUIR  E  CHEGAR  AO  COMPLÉXIS. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já percebeu o alcance evolutivo da conscin proa-

tiva? Qual o percentual de proatividade utilizado por você? 

 

A. D. N. 
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C O N S C I N - P R O B L E M A  
( C O N V I V I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin-problema é aquela pessoa, homem ou mulher, explicitamente 

complicada nas relações sociais, sendo foco permanente de desconfortos, pertúrbios e constrangi-

mentos para si própria, vivendo segundo as imposições naturais de convivência na vida humana. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. 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 prefixo intra vem igualmete 

do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo 

ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. A palavra problema provém igualmente do idioma Latim, problema, e esta do idioma Gre-

go, próblema, “saliente; cabo; promontório; cúspide; o que se tem diante de si; obstáculo; prote-

ção; armadura; abrigo; o que é proposto; tarefa; questão; assunto controverso; problema”, de pro-

bállo, “lançar; dar o sinal; precipitar; impedir; arrastar; colocar diante; arremeter; começar alguma 

luta; lançar em rosto; repreender; propor alguma pergunta ou questão”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 01.  Conscin-consréu. 02.  Conscin-consbel. 03.  Conscin-trafar.  

04.  Conscin problemática. 05.  Conscin incômoda. 06.  Personalidade embaraçosa. 07.  Compas-

sageira evolutiva. 08.  Indivíduo inconveniente. 09.  Personalidade de mau humor. 10.  Conscin 

antipática. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo problema: 

megaproblema; miniproblema; problemática; problematicidade; problemático; problematizar; 

problemista; subproblema. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin-problema, conscin-problema jovem  

e conscin-problema amadurecida são neologismos técnicos da Conviviologia. 

Antonimologia: 01.  Conscin lúcida. 02.  Conscin-trafor. 03.  Conscin solução.  

04.  Conscin simpática. 05.  Conscin empática. 06.  Pessoa agradável. 07.  Personalidade afim.  

08.  Personalidade de bom humor. 09.  Conscin intermissivista. 10.  Conscin cognopolita. 

Estrangeirismologia: o coniunctio oppositorium; o hollow profile; a persona non grata; 

o heller; o handful; a tough nut; o ballbreaker; o enfant terrible. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à convivialidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade; os ortopensenes; a ortopenseni-

dade; os patopensenes; a patopensenidade; a ignorância quanto ao holopensene pessoal patoló-

gico. 

 

Fatologia: a rebeldia pessoal; a recalcitrância na antipatia; a intransigência; os hemisfé-

rios cerebrais graníticos; a antirreciclagem intraconsciencial; a compreensão paciente; a intercom-

preensão indispensável; o autodesconhecimento do megatrafar pessoal; a ignorância quanto  

à existência da Proexologia; os surtos corriqueiros de desatinos presenciados; as dissonâncias 

cognitivas; as diferenças dos níveis conscienciométricos; a ficha conscienciométrica da conscin- 

-problema; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) da conscin-problema; a convivência problemática;  

o problema do convívio cronicificado; o problema interpessoal malparado; a problemática social; 

os problemas com o chefe de trabalho; as interdependências entre conscins; os choques intergera-

ções; o enfrentamento das questões grupocármicas; os problemas do casal incompleto na atmos-
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fera de trabalho; o caso de consciência; os mecanismos de defesa do ego; a caducidade precoce;  

a idade provecta; o senilismo; a rabugice; a ranzinzice; a ranhetice; a convivialidade crítica desa-

fiadora; o diagnóstico da significação do convívio; a exposição da conscin-problema; a interro-

gação; a acareação; o limite de cada conscin; a identificação da conscin-pequeno-problema; a as-

sistência à conscin-grande-problema; o desconfiômetro pessoal; a análise problemática da cons-

ciência; a Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); o Apoio a Voluntários e Alu-

nos (AVA); a Conscienciometrologia; a Higiene Consciencial. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a mobili-

zação básica de energias conscienciais (ECs); o autencapsulamento; as algemas da interprisão 

grupocármica; o período da recomposição grupocármica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo evolutivo. 

Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Tecnologia: a técnica da Impactoterapia Cosmoética. 

Voluntariologia: os vínculos conscienciais no voluntariado conscienciológico. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da grupalidade. 

Efeitologia: os efeitos dos conflitos gerados pela conscin-problema. 

Binomiologia: o binômio (dupla) conscin assistente–conscin assistida; o binômio admi-

ração-discordância; o binômio conscin-problema–amizade ociosa; o binômio conscin-problema–

–dependência grupocármica. 

Interaciologia: a interação megaproblema alheio–miniproblema pessoal. 

Crescendologia: o crescendo psicopatia adolescente–menopausa. 

Trinomiologia: o trinômio (trio) assistente-amparador-assistido; o trinômio paracica-

trizes psicossômicas–vincos mnemônicos–gatilhos retrocognitivos; o trinômio soluções de pro-

blemas–resoluções de conflitos–progressões de tarefas; o trinômio causa-efeito-solução; o trinô-

mio problema-pendência-dilema; o trinômio erro–engano–omissão deficitária; o trinômio (alite-

ração) falta-falha-falência. 

Antagonismologia: o antagonismo Parapatologia / Homeostaticologia; o antagonismo 

agravante grupocármico / atenuante grupocármico; o antagonismo assistência / acumpliciamen-

to; o antagonismo pessoa anticonflitiva / pessoa conflitiva; o antagonismo social companhia / in-

trusor; o antagonismo maturidade consciencial / imaturidade consciencial; o antagonismo palia-

tivo / cirurgia; o antagonismo (dupla) assistente personalidade-solução / assistido personalida-

de-problema. 

Paradoxologia: o paradoxo oposição-interação. 

Politicologia: a política da boa vizinhança; a democracia direta; a vulgocracia. 

Legislogia: a lei do esforço mínimo; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei da 

megafraternidade; a lei do retorno. 

Filiologia: a conviviofilia; a gregariofilia; a sociofilia. 

Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome da dispersão consciencial;  

a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome pós-traumática; a síndrome do pa-

tinho feio. 

Maniologia: a megalomania. 

Holotecologia: a problematicoteca; a conflitoteca; a convivioteca; a gregarioteca; a so-

ciologicoteca; a administroteca; a proexoteca; a nosoteca; a cosmoeticoteca. 

Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Parapatologia; a Sociologia; a Parassociologia; 

a Caracterologia; a Antropologia; a Psicossomatologia; a Intrafisicologia; a Cosmoeticologia;  

a Evoluciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin 

eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin-miniproblema; a conscin-megaproblema;  

a conscin-problema psiquiátrico; a personalidade difícil; a conscin-problema; a criança-problema; 

o adolescente-problema; o aluno-problema; o cascabulho; o escamoso; o estrepe; o herói proble-

mático; a pessoa indigesta; o despossuído dos conhecimentos prioritários da evolução conscien-

cial; a companhia problemática. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo consciusproblematicus; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sa-

piens gregarius; o Homo sapiens insatisfactus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens 

comparticipans; o Homo sapiens bissocialis. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin-problema jovem = a pessoa ainda na fase da adolescência; cons-

cin-problema amadurecida = a pessoa na adultidade, na meia-idade, na terceira idade ou na 

quarta idade. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais; os choques culturais; a cultura da convivialidade 

multiexistencial. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin-problema, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

02.  Acriticismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Adversário  ideológico:  Conviviologia;  Neutro. 

04.  Antagonismo  bem-estar  /  malestar:  Psicossomatologia;  Neutro. 

05.  Autassédio:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Autocomprometimento:  Proexologia;  Neutro. 

07.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

08.  Companhia  constrangedora:  Conviviologia;  Neutro. 

09.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

10.  Megaprioridade:  Megapriorologia;  Homeostático. 

 

AS  PESSOAS,  EM  GERAL,  E  AS  PERSONALIDADES  

PÚBLICAS,  EM  PARTICULAR,  SEMPRE  PRECISAM  SABER  

CONVIVER  COSMOETICAMENTE,  DE  MODO  MAIS  PRÓXI-
MO,  COM  ALGUMA  CATEGORIA  DE  CONSCIN-PROBLEMA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, convive com alguma conscin-problema atual-

mente? Onde? Em casa? No trabalho? Na vizinhança? 
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C O N S C I N    P R O J E T O R A    I N T E R A S S I S T E N C I A L  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin projetora interassistencial é a pessoa, homem ou mulher, capaz 

de produzir o fenômeno da projeção consciente e com disponibilidade íntima para participar luci-

damente, com o auxílio de amparadores extrafísicos ou sozinha, da assistência a outras consciên-

cias.  

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra deriva 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século 

XIII. A palavra projetor deriva do idioma Latim, projectio, “jato para adiante; lanço; esguicho de 

água; ação de alongar, de estender, alongamento; prolongamento; construção em projetura”, de 

projicere, “ lançar para diante”. Apareceu no Século XVIII. O prefixo inter procede igualmente 

do idioma Latim, inter, “no interior de 2; entre; no espaço de”. O vocábulo assistência provém do 

mesmo idioma Latim, assistentia, “ajuda; socorro”, e este de assistens ou adsistens, particípio 

presente de assistere ou adsistere, “estar ou conservar-se de pé junto a; estar presente; compare-

cer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar ao pé do leito; estar à porta de alguém”. Surgiu no 

Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Conscin projetora assistente. 2.  Conscin projetora abnegada.  

3.  Conscin projetora fraterna. 4.  Conscin projetora doadora. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin projetora interassistencial, conscin proje-

tora interassistencial grupocármica e conscin projetora interassistencial policármica são neolo-

gismos técnicos da Perfilologia.  

Antonimologia: 1.  Conscin antiassistencial. 2.  Conscin trancada. 3.  Conscin projetora 

egoísta.  4.  Conscin projetora anticosmoética. 

Estrangeirismologia: o aumento do rapport com o amparo extrafísico; o curriculum vi-

tae holobiográfico; a mutual assistance; o full time interassistencial. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao autodesempenho na projeção interassistencial. 

Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas pertinentes ao tema, citadas em ordem alfabética: 

1.  “Interassistencialidade. A interassistencialidade é um summum bonum ou um bem 

supremo para a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial”. 

2.  “Parapsiquismo. Quanto maior o autoparapsiquismo, maior deve ser a amplitude da 

interassistencialidade pessoal”.  
3.  “PL. Assim como o estado comatoso é o sono da morte, a Projetabilidade Lúcida  

é o sono da vida”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da projetabilidade lúcida; os ortopensenes; a orto-

pensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os pa-

rapensenes; a parapensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade. 

 

Fatologia: o aproveitamento máximo do tempo durante as 8 horas de sono diárias; o in-

teresse pela projeção consciente (PC); a prontidão interassistencial; a intencionalidade cosmoéti-

ca; a seleção de alvo mental extrafísico voltado à assistência, descrito na agenda projetiva; a au-
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torganização intrafísica possibilitando dedicação à interassistência extrafísica; a existência intrafí-

sica levada de eito; a tares; o pré-perdão; o perdão; a autabnegação cosmoética em prol da assis-

tência; o emprego da autenticidade em todas as circunstâncias assistenciais; a ausência de ressen-

timento; a cordialidade no trato pessoal; a anticonflituosidade presente no cotidiano; a eliminação 

das amizades ociosas; o cultivo das amizades evolutivas; a vida intrafísica produtiva; a satisfação 

benévola com o assistido e consigo próprio; a eliminação do autassédio; o empenho no autode-

senvolvimento da interassistencialidade; os benefícios mútuos da interassistencialidade; a autoco-

erência entre as ações intra e extrafísicas; a manutenção da Higiene Consciencial; o registro disci-

plinado das experiências projetivas no diário projetivo; a dinamização das reciclagens intraconsci-

enciais; o aperfeiçoamento da acuidade consciencial; o aprendizado de mão dupla entre assistente 

e assistido; o autempenho na conquista da maturidade multidimensional; a priorização da autevo-

lução. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático facilitando a deco-

lagem lúcida do psicossoma; o emprego da sinalética energética e parapsíquica pessoal no mo-

mento da assistência; o comedimento parapsíquico; as projeções interassistenciais propiciando  

o aprimoramento da autoprojetabilidade; a identificação da aura projetiva pessoal; o aprendizado 

adquirido com a assistência realizada junto com o amparador extrafísico; a interassistência reali-

zada ao grupocarma através de projeções conscientes; as projeções conscientes assistenciais em 

série proporcionando a superação das gafes extrafísicas; o acesso da conscin projetora aos ambi-

entes extrafísicos para a realização da assistência, facilitado pelo amparador extrafísico; o acopla-

mento áurico com o amparador extrafísico e com os assistidos simultaneamente; a assimilação 

simpática (assim) com as energias dos assistidos; os ataques extrafísicos à conscin projetora;  

a utilização da telepatia extrafísica na comunicação; a identificação do nível de autolucidez no 

momento da assistência; a distribuição do bem-estar pessoal por parte da conscin projetora às 

consciências extrafísicas infelizes e autoconflitivas; a autoconsciência quanto à localização da di-

mensão extrafísica de manifestação; a volitação extrafísica autorrestabelecedora; a desenvoltura 

da conscin projetada propiciando a participação em interassistência avançada; a autopotencializa-

ção da interassistencialidade extrafísica; a autodisponibilidade íntima para a assistência facilitan-

do a conquista natural de amparabilidade extrafísica; as práticas diárias da tarefa energética pes-

soal (tenepes) favorecendo o desenvolvimento do parapsiquismo interassistencial; o banho ener-

gético revitalizador pós-projetivo; a projeção lúcida (PL) sendo a vivência dos fundamentos do 

parapsiquismo prático apresentado pela Projeciologia; o alcance da autoconscientização multidi-

mensional (AM). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo minipeça assistencial–maximecanismo multidimensional 

interassistencial; o sinergismo bom humor–solidariedade; o sinergismo vontade inquebrantável–

–intencionalidade cosmoética; o sinergismo autodesassédio-autorganização; o sinergismo pres-

tar assistência–ser assistido; o sinergismo comprometimento-realização; o sinergismo intenção 

cosmoética–disponibilidade interassistencial. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal 

(PEP); o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio “na dúvida, abstenha- 

-se”; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da responsabilidade interassistenci-

al; o princípio de o assistente guardar para si os bastidores interassistenciais. 

Codigologia: a vivência da projetabilidade lúcida interassistencial qualificando o código 

pessoal de Cosmoética (CPC) da conscin projetora; o código de ética extrafísico da conscin pro-

jetora; o código pessoal de fraternismo. 

Teoriologia: a conjugação da projetabilidade à teoria e a prática da interassistencialida-

de; a teoria do holossoma; a teoria do corpo objetivo; a teoria da Projeciologia; a teoria da 

Conscienciologia; a teoria do estado vibracional; a teoria da recuperação de cons. 
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Tecnologia: a persistência na aplicação de técnicas projetivas; a técnica de exterioriza-

ção das energias; a técnica da assim e desassim; a técnica da tarefa energética pessoal (tenepes); 

a técnica da ortopensenidade; a técnica do bom humor; a técnica do aproveitamento máximo do 

tempo evolutivo; a técnica do arco voltaico craniochacral. 

Voluntariologia: o paravoluntariado das conscins interassistenciais; os voluntários das 

Instituições Conscienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório 

conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibraci-

onal; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico 

da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autevoluciologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia; o Colégio Invisível da Interassisten-

ciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio 

Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Pa-

rarreurbanologia. 

Efeitologia: os efeitos homeostáticos das projeções conscientes interassistenciais. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas com a experiência projetiva interassis-

tencial. 

Ciclologia: o ciclo retroalimentador do holopensene interassistencial da conscin; o ci-

clo experimentação-registro-aprendizado; o ciclo de projeções interassistenciais. 

Enumerologia: a autodeterminação; a automotivação; a autoconfiança; o autodespoja-

mento; a autopriorização evolutiva; o autodesassombro cosmoético; o autodesassédio. 

Binomiologia: o binômio (dupla) assistente-assistido; o binômio inspiração-transpira-

ção; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento;  

o binômio autocuidado holossomático–autodesempenho projetivo; o binômio autopensene-holo-

pensene; o binômio residência projeciogênica–holopensene interassistencial. 

Interaciologia: a interação autopesquisa-interassistência; a interação tenepes–projeta-

bilidade lúcida; a interação rotina intrafísica–rotina extrafísica; a interação paracérebro da 

conscin projetora–paracérebro do amparador–paracérebro do assistido; a interação empatia- 

-acolhimento; a interação holopensene desassediado–holopensene interassistencial; a interação 

vontade-ação. 

Crescendologia: o crescendo tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida; o cres-

cendo recebimentos-retribuições; o crescendo refletir antes–falar depois; o crescendo conscin 

trancada–conscin projetora jejuna–conscin projetora veterana interassistencial.  

Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio inte-

resse-meta-evolução; o trinômio hiperacuidade-priorização-manutenção; o trinômio automotiva-

ção-trabalho-lazer; o trinômio vontade-intenção-autorganização; o trinômio vontade-perseve-

rança-autodisciplina; o trinômio (trio) projetor-amparador-assistido. 

Polinomiologia: o entrosamento homeostático do holossoma expresso no polinômio so-

ma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio vontade-decisão-determinação-autossus-

tentação. 

Antagonismologia: o antagonismo abordagem intrafísica / abordagem extrafísica;  

o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial; o antagonismo conscin tranca-

da / conscin projetora; o antagonismo aproveitamento / desperdício do tempo evolutivo; o anta-

gonismo embotamento / hiperacuidade; o antagonismo atenção saltuária / atenção focada; o an-

tagonismo inabilidade projetiva / veteranismo projetivo; o antagonismo energia consciencial no-

civa / energia consciencial defensiva. 

Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o mais assistido. 

Politicologia: a projeciocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a meritocracia;  

a lucidocracia; a evoluciocracia; a proexocracia. 

Legislogia: as leis da Projeciologia; a lei do maior esforço aplicada à autevolução. 

Filiologia: a assistenciofilia; a projeciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia; a convi-

viofilia; a extrafisicofilia; a autopesquisofilia. 
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Fobiologia: a projeciofobia; a neofobia; a tanatofobia; a espectrofobia; a disciplinofobia;  

a autocriticofobia; a autopesquisofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da dispersão consciencial; a falta de interesse 

no desenvolvimento do parapsiquismo expresso na síndrome do cascagrossismo. 

Maniologia: a superação da mania de desperdiçar as oportunidades evolutivas. 

Mitologia: o mito de a autevolução ocorrer sem esforço. 

Holotecologia: a projecioteca; a interassistencioteca; a traforoteca; a parapsicoteca;  

a grafoteca; a sinaleticoteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Projeciologia; a Interassistenciologia; a Intrafisi-

cologia; a Extrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Autorganizaciologia; a Autodisciplinologia;  

a Cosmoeticologia; a Intencionologia; a Temperamentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin projetora interassistencial; a conscin lúcida; a isca humana lúci-

da; 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 evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de 

obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocado-

ra de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapi-

ens tenepessista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapi-

ens parapsychicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens despertus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin projetora interassistencial grupocármica = aquela atuante no âm-

bito do grupo evolutivo mais íntimo; conscin projetora interassistencial policármica = aquela atu-

ante no âmbito da coletividade mais ampla. 

 

Culturologia: a cultura da Interassistenciologia; a cultura da projetabilidade lúcida. 

 

Caracterologia. Consoante a Interassistenciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabéti-

ca, 8 traços característicos da conscin projetora interassistencial: 

1.  Acolhimento. Pratica o acolhimento fraterno, demonstrando interesse genuíno na 

consciência assistida. 

2.  Assistencialidade. Prioriza os interesses e ocupações extrafísicas produtivas e de ca-

ráter assistencial nas dimensões onde se manifesta.  
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3.  Bioenergeticidade. Emprega energias conscienciais homeostáticas e com razoável 

domínio e soltura energética, facilitando a descoincidência dos veículos de manifestação da cons-

ciência. 

4.  Cosmoeticidade. Vivencia a cosmoética em todas as circunstâncias. 

5.  Disponibilidade. Trabalha o autodesprendimento, a facilidade íntima de se dispor  

a atender às necessidades de outrem. 

6.  Hiperacuidade. Manifesta elevado nível de lucidez, quando projetada, superior ao 

apresentado na vigília física ordinária. 

7.  Humor sadio. Cultiva o bom humor em todas as situações do cotidiano. 

8.  Saúde. Mantém a saúde holossomática homeostática. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin projetora interassistencial, indicados para a ex-

pansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens inte-

ressados: 

01.  Abordagem  extrafísica:  Extrafisicologia;  Neutro. 

02.  Agenda  projetiva:  Projeciologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Autabnegação  cosmoética:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

05.  Continuidade  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

06.  Diário  projetivo:  Projeciografologia;  Neutro. 

07.  Escala  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

08.  Limite  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09.  Ortopensenidade:  Cosmoeticologia;  Homeostático. 

10.  Pararrealidade:  Extrafisicologia;  Neutro.  

11.  Pararrotina  útil:  Pararrotinologia;  Neutro. 

12.  Perfil  assistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

13.  Potencialização  evolutiva:  Evoluciologia;  Homeostático. 

14.  Projeciofilia:  Projeciologia;  Homeostático. 

15.  Sinergismo  projeção  lúcida–interassistencialidade:  Projeciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN  PROJETORA  INTERASSISTENCIAL  DEDICADA,  
OPEROSA   E  COSMOÉTICA  NAS  ATIVIDADES  MULTIDI-

MENSIONAIS  EXPANDE  A  AUTOCONSCIENCIALIDADE   
E  TRABALHA  NA  COMPANHIA  DOS  AMPARADORES. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe no desenvolvimento da projeção lúcida 

com objetivo de tornar-se conscin projetora interassistencial? Qual o nível do gabarito pessoal in-

terassistencial? 

 
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 17 a 23 e 157 a 162. 

2.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 se-
ções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;  

4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. gratuita; 
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Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 

240 a 242 e 255 a 257. 

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 887, 1.245  
e 1.310.  

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 795 a 798. 

 

V. M. R. 
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C O N S C I N    P S I C O F Ô N I C A  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin psicofônica é a pessoa parapsíquica, homem ou mulher, capaz de 

permitir e controlar a utilização do próprio aparelho fonador quando este é empregado por outra 

consciência (conscin projetada ou consciex), através da semipossessão, com o objetivo de comu-

nicar-se intrafisicamente. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; interiormente; 

próximo ao centro”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idio-

ma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Século 

XIII. A palavra psicofonia procede do idioma Grego, psychophonia, “comunicação dos espíritos 

pela voz do médium”. Apareceu no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Médium comunicante; médium falante. 2.  Conscin predisposta à in-

tercomunicação multidimensional. 3.  Sensitiva psicofônica. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin psicofônica, conscin psicofônica taconista 

e conscin psicofônica tarística são neologismos técnicos da Perfilologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin casca-grossa. 2.  Conscin trancada. 

Estrangeirismologia: a open mind multidimensional proporcionada através do fenôme-

no da psicofonia; o Acoplamentarium; o Paraperceptarium. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto ao fenômeno da psicofonia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo; os parapsicopensenes; a para-

psicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; 

os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o autopensene místico; 

o materpensene da Parapercepciologia. 

 

Fatologia: a autovivência do fenômeno da psicofonia; a transmissão mediúnica através 

da fala; a mudança abrupta do timbre de voz do sensitivo; as pesquisas sobre psicofonia realiza-

das pelo filósofo italiano Ernesto Bozzano (1862–1943) no médium e musicista norte-americano 

Florizel Von Reuter (1890–1985); os estudos científicos da psicofonia em infantes e jovens reali-

zados pelo psiquiatra canadense Ian Stevenson (1918–2007); a Conscienciologia implantando no-

vo marco nas pesquisas dos fenômenos parapsíquicos; o paradigma consciencial demonstrando  

o fato de o pesquisador ser, ao mesmo tempo, o cientista, o método e o objeto de investigação; 

a passividade alerta; o relaxamento mental e corporal influindo nos parafenômenos; a autodispo-

nibilidade assistencial propiciando a psicofonia; o temperamento pessoal influenciando na quali-

dade da manifestação dos fenômenos parapsíquicos; o estudo essencial do soma, a exemplo da 

respiração, do sistema nervoso autônomo (SNA) para a compreensão da psicofonia; a identifica-

ção do perfil parapsíquico pessoal proporcionando a autossegurança bioenergética; a necessidade 

premente do sensitivo refletir sobre os comportamentos e as condutas anticosmoéticas para quali-

ficar-se parapsiquicamente; os infantes e jovens sensitivos incipientes quanto aos parafenômenos 

resultando em autoconflitos e desconfortos emocionais; a qualificação ininterrupta e inevitável da 

intraconsciencialidade proporcionada pelos fenômenos parapsíquicos sadios; o curso Extensão em 

Conscienciologia e Projeciologia 2 (ECP2); o curso Imersão Projecioterápica realizado pela As-
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sociação Internacional de Consciencioterapia (OIC); os cursos da Associação Internacional de 

Parapsiquismo Interassistencial (ASSIPI); as dinâmicas parapsíquicas diárias realizadas na Asso-

ciação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC). 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático desencadeando os 

parafenômenos; o fenômeno da psicofonia vivenciado pelos epicons durante as aulas e campos 

bioenergéticos, favorecendo o esclarecimento tarístico e o heterodesassédio; a semipossessão be-

nigna efetivada entre o tenepessista veterano e o amparador extrafísico de função; a autoparaper-

cepção gradativa da descoincidência vígil otimizando a conexão e a comunicação entre o sensiti-

vo e a consciência extrafísica (consciex); a comunicação extrafísica através da psicofonia projeti-

va; o acoplamento projetivo extrafísico; a vivência da xenoglossia, termo criado pelo médico e pi-

oneiro da Metapsíquica Charles Robert Richet (1850–1935); o estudo da sinalética energética pa-

rapsíquica pessoal propiciando a identificação e discriminação dos padrões energéticos vincula-

dos tanto à amparo quanto à assédio extrafísico; a manipulação e a sedução parapsíquica resultan-

do em interprisão grupocármica; a labilidade parapsíquica; a incorporação doentia e cronicificada 

advinda de fissuras e comportamentos anticosmoéticos; a psicofonia sadia e lúcida podendo pro-

piciar a qualificação da intraconsciencialidade. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo dos parafenômenos; o sinergismo conscin-consciex pro-

porcionado pela psicofonia; o sinergismo do amparador com a conscin psicofônica; o sinergismo 

do holopensene parapsíquico; o sinergismo conscin sensitiva cosmoética–equipex amparadora; 

o sinergismo homeostático dos trafores parapsíquicos pessoais; o sinergismo interassistencial; 

o sinergismo das atividades parapsíquicas no desenvolvimento lúcido e cosmoético da psico-

fonia. 

Principiologia: o princípio da descrença (PD) aplicado às vivências parapsíquicas. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aperfeiçoado a partir do autopara-

psiquismo. 

Teoriologia: a teoria das bioenergias; a teoria do holossoma; a teoria dos fenômenos 

parapsíquicos; a teoria da multidimensionalidade; a teoria e prática da psicofonia. 

Tecnologia: a técnica da mobilização básica das energias (MBE) favorecendo os para-

fenômenos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório cons-

cienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o labo-

ratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Experimento-

logia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscien-

ciológico da sinalética energética. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Interas-

sistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Co-

légio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; 

o Colégio Invisível da Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos profiláticos das autorreflexões no desenvolvimento do parapsi-

quismo; os efeitos terapêuticos da comunicação extrafísica assertiva realizada através da psico-

fonia; os efeitos da psicofonia no soma do sensitivo; o efeito da imaturidade emocional na aná-

lise e interpretação dos parafenômenos; o efeito rebote da utilização dos fenômenos parapsíqui-

cos com a intenção anticosmoética; o efeito homeostático do vislumbre da multidimensionalida-

de; o efeito das bioenergias na intraconsciencialidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas através do fenômeno da psicofonia. 

Ciclologia: o ciclo natural do desenvolvimento da psicofonia; a necessidade premente 

do ciclo de reflexões autocríticas perante o parapsiquismo; o ciclo de extrapolacionismo para-

psíquico ocasionado através da comunicação extrafísica; o ciclo de aprendizagens sobre a des-
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coincidência vígil; o ciclo do relaxamento psicofisiológico; o ciclo coincidência-descoincidência 

vinculado às experiências parapsíquicas; a destreza parapsíquica no ciclo assim-desassim. 

Binomiologia: o binômio exteriorização energética–ectoplasmia; o binômio acoplamen-

to energético–psicofonia; o binômio relaxamento somático–semipossessão; o binômio ampara-

dor extrafísico–conscin psicofônica; o binômio pacificação íntima–relaxamento psicofisiológico 

favorecendo o desenvolvimento dos parafenômenos; o binômio empatia–vínculo interconscien-

cial potencializando a comunicação interdimensional; o binômio abertismo consciencial–abertis-

mo energossomático. 
Interaciologia: a interação psicofonia–gatilho retrocognitivo; a interação psicofonia-la-

ringochacra; a interação consciencial podendo ser estudada através dos parafenômenos; a intera-

ção faculdades mentais–psicofonia; a interação psiquismo-parapsiquismo; a interação pulmões–

–aparelho fonador no estudo da comunicação interdimensional; a interação dos amparadores 

técnicos no fenômeno da psicofonia. 

Crescendologia: o crescendo relaxamento físico–descoincidência vígil–psicofonia ine-

rente ao desenvolvimento do autoparapsiquismo. 

Trinomiologia: a observação do trinômio relaxamento psicofisiológico–descoincidência 

vígil–passividade alerta propiciando o processo da psicofonia. 

Polinomiologia: o polinômio essencial à conscin psicofônica polimatia-poliglotismo-me-

mória-extroversão. 

Antagonismologia: o antagonismo bloqueio energético / soltura holochacral quanto 

ao energossoma; o antagonismo nature (inato) / nurture (adquirido) referente às habilidades para-

psíquicas; o antagonismo fenômenos intrapsíquicos / fenômenos parapsíquicos; o antagonismo 

trafor parapsíquico / trafar parapsíquico; o antagonismo assim / desassim; o antagonismo cons-

cin parapsíquica / conscin casca grossa; o antagonismo comunicação intrafísica / comunicação 

extrafísica; o antagonismo parafenômenos verídicos / fraude parapsíquica. 

Paradoxologia: o paradoxo de a sutilidade da psicofonia tarística possibilitar intensa 

reciclagem intraconsciencial para o assistido. 

Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimento-

cracia; a conscienciocracia; a autopesquisocracia; a proexocracia. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada na autoqualificação da habilidade parapsí-

quica para fins interassistenciais. 

Filiologia: a neofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a teaticofilia; a proexofilia; a consci-

enciofilia; a energofilia. 

Fobiologia: a recexofobia; a cosmoeticofobia; a espectrofobia; a raciocinofobia; a reci-

nofobia; a autocriticofobia; a autorreflexofobia. 

Sindromologia: a síndrome do oráculo. 

Maniologia: a megalomania da indústria mediúnica impossibilitando o desenvolvimento 

parapsíquico lúcido e interassistencial. 

Mitologia: a desmitificação do autoparapsiquismo. 

Holotecologia: a somatoteca; a energoteca; a fenomenoteca; a parapsicoteca; a cosmo-

eticoteca; a psicossomatoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Interassistenciologia; a Intencionologia; a Intra-

conscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Parapatologia; a In-

trafisicologia; a Energossomatologia; a Macrossomatologia; a Holofisiologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin psicofônica; a criança sensitiva; a conscin adolescente parapsí-

quica; a conscin geronte médium; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lú-

cida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o docente de Parapercepciologia; o acoplamentista; o intermissivista; 

o comunicador; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proe-
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xólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o pesquisador; o voluntário; o verbetólogo. 

 

Femininologia: a educadora e médium Adelaide Augusta Câmara (1874–1944); a do-

cente de Parapercepciologia; a acoplamentista; a intermissivista; a comunicadora; a conscienci-

ômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; 

a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; 

a voluntária; a verbetóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens parapsychophili-

cus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens macrossomaticus; o Homo sapiens interassis-

tentialis; o Homo sapiens clarividens; o Homo sapiens tenepessista. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin psicofônica taconista = a consciência intrafísica parapsíquica 

utilizando a psicofonia predominantemente na tarefa da consolação (tacon), primária; conscin psi-

cofônica tarística = a consciência intrafísica parapsíquica utilizando a psicofonia predominante-

mene na tarefa do esclarecimento (tares), evoluída. 

 

Culturologia: a cultura do parapsiquismo sadio; a cultura do holossoma hígido; a cul-

tura da multidimensionalidade lúcida. 

 

Classificação. Segundo a Parapercepiologia, o fenômeno parapsíquico da psicofonia 

pode ser vivenciado de 3 maneiras, classificadas didaticamente, de acordo com o nível de desco-

incidência dos veículos de manifestação do sensitivo: 

1.  Psicofonia consciente: caracterizada quando a consciex transmite o pensamento in-

fluindo diretamente sobre o aparelho fonador do parapsíquico, estando esse consciente, emitindo 

a ideia conforme a compreensão, interpretação e estilo pessoais. 

2.  Psicofonia semiconsciente: caracterizada quando a consciex transmite o pensamento 

influindo diretamente sobre o aparelho fonador do sensitivo, estando esse semidescoincidido ho-

lossomaticamente, emitindo a mensagem com menos interferência do estilo pessoal, contudo  

mantendo o juízo crítico atuante. 

3.  Psicofonia inconsciente: caracterizada quando a consciex transmite o pensamento in-

fluindo diretamente no aparelho fonador do parapsíquico, estando esse descoincidido totalmente 

do soma, emitindo a ideia sem nenhuma interferência do juízo crítico pessoal. 

 

Atividades. Sob a ótica da Conscienciocentrologia (Ano-base: 2013), eis, listadas em 

ordem alfabética, pelo menos 10 Instituições Conscienciocêntricas (ICs) servindo de referencial 

tarístico à conscin pesquisadora quanto à possível manifestação do parafenômeno da psicofonia: 

01.  APEX: a possibilidade de ocorrer a psicofonia nas orientações proexológicas. 

02.  ASSINVÉXIS: a possibilidade de ocorrer a psicofonia nas orientações invexoló- 

gicas. 

03.  ASSIPI: a possibilidade de ocorrer a psicofonia na preceptoria parapsíquica. 

04.  CEAEC: a possibilidade de ocorrer a psicofonia nas dinâmicas parapsíquicas. 

05.  CONSCIUS: a possibilidade de ocorrer a psicofonia no curso Conscin-Cobaia Vo-

luntária do Conscienciograma. 

06.  ECTOLAB: a possibilidade de ocorrer a psicofonia no curso Campo Parapesquisís-

tico Interassistencial. 

07.  ENCYCLOSSAPIENS: a possibilidade de ocorrer a psicofonia na defesa do ver- 

bete. 

08.  OIC: a possibilidade de ocorrer a psicofonia no set consciencioterápico. 
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09.  REAPRENDENTIA: a possibilidade de ocorrer a psicofonia nas aulas-treino de 

Conscienciologia. 

10.  UNICIN: a possibilidade de ocorrer a psicofonia nas acareações grupais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin psicofônica, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  bioenergética:  Energossomatologia;  Neutro. 

02.  Agudização  do  autoparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

03.  Autocomprovação  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Neutro. 

04.  Autodidatismo  parapsíquico:  Autodidaticologia;  Neutro. 

05.  Autolucidez  parapsíquica:  Autolucidologia;  Neutro. 

06.  Distorção  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

07.  Engano  parapsíquico:  Autenganologia;  Nosográfico. 

08.  Espectrofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Fenomenologia  holossomática:  Parafenomenologia;  Neutro. 

10.  Interrelação  fenomênica:  Fenomenologia;  Neutro. 

11.  Jejunice  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

12.  Labilidade  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

13.  Perfil  parapsíquico:  Parapercepciologia;  Neutro. 

14.  Prioridade  parapsíquica:  Autoparapercepciologia;  Homeostático. 

15.  Subjetividade  objetiva  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Neutro. 

 

A  HOMEOSTASE  OU  PATOLOGIA  OBSERVADA  NO  FENÔ-
MENO  DA  PSICOFONIA  EXPLICITA  O  NÍVEL  DE  COSMOÉ-
TICA  DA  CONSCIN  SENSITIVA  E,  CONSEQUENTEMENTE,  
EVIDENCIA  AS  COMPANHIAS  EVOLUTIVAS  DA  MESMA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se conscin psicofônica? Quais provei-

tos vem obtendo com essa ferramenta parapsíquica? 
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C O N S C I N    P S O R Í A C A  
( S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin psoríaca é a pessoa, homem ou mulher, portadora de psoríase, 

doença inflamatória crônica, cutânea e / ou articular, caracterizada por lesões avermelhadas  

e descamativas na pele, de etiologia incerta, porém reconhecida como sendo de base genética  

e imunomediada, impondo prejuízo à estética somática e, em consequência, restrições às inter-

relações cotidianas na Socin. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O termo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idio-

ma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no mesmo Século 

XIII. A palavra psora procede também do idioma Latim, psora, e esta do idioma Grego, psóra, 

“doença da pele; afecção cutânea crônica que apresente vesículas ou pústulas”. Os vocábulos 

psora e psoríaca surgiram no Século XIX. 

Sinonimologia: 1.  Conscin com psoríase. 2.  Pessoa com afecção psoríaca. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo psoríaca: 

antipsórico; psora; psoraleno; psoríaco; psoríase; psoriásica; psoriática; psoriático. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin psoríaca, conscin psoríaca displicente  

e conscin psoríaca consciente são neologismos técnicos da Somatologia. 

Antonimologia: 01.  Conscin alérgica. 02.  Conscin dermatosa. 03.  Conscin hanseniana. 

04.  Conscin herpética. 05.  Conscin com brotoeja. 06.  Conscin com dermatite seborreica.  

07.  Conscin com escabiose. 08.  Conscin com urticária. 09.  Conscin verruguenta. 10.  Portador 

de acne. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o modus vivendi do psoriático; o autopesqui-

sarium; a Schuppenflechte; o know how indispensável na terapêutica da psoriasis. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto ao equilíbrio holossomático. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular contributivo ao tema: – Psoríase: do-

ença estigmatizante. 

Ortopensatologia: – “Doença. A autoconsciência de uma doença crônica pode ser  

a mais extrema, contudo, é a melhor profilaxia para a conscin ansiosa”. “Toda doença significa 

algo intraconsciencial mal resolvido, seja nesta existência ou em vidas humanas pregressas”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da busca pela saúde; o holopensene da estética 

saudável; o holopensene pessoal do ansiosismo; o autassédio provocado pelos patopensenes;  

o holopensene da insegurança frente às doenças crônicas; os xenopensenes; a xenopensenidade; 

os semipensenes; a semipensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lucidopense-

nes; a lucidopensenidade; o holopensene pessoal do convívio sadio; o holopensene harmonioso 

superando as adversidades da doença somática crônica; o holopense da autocura. 

 

Fatologia: a característica multifatorial e multidisciplinar da psoríase; o fato de a psoría-

se afetar, aproximadamente, 1 a 3% da população mundial (Ano-base: 2011); a falta de infor-

mação prejudicando o portador e os familiares; o constrangimento de portar doença de pele com 

aparência contagiosa; o sentimento de vergonha; o medo de não ser aceito; a discriminação na 
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Socin aos psoriáticos; o estresse emocional; a ansiedade intensificando a coceira; a frustração ao 

contemplar a epiderme repleta de placas avermelhadas; o temor à exposição física; a pele esca-

mada; a irritação cutânea; a automensagem dérmica; a humilhação de mostrar o corpo; a insegu-

rança causando baixa autestima; o abandono ao psoriático; a rejeição dos amigos e familiares;  

a dificuldade de lidar com o diferente; o antifraternismo; a ausência de recins; as reações emocio-

nais intensificando os sintomas; a psoríase exacerbando as emoções negativas; o estresse diário 

dificultando a profilaxia; a importância de evitar a automedicação; a doença sistêmica podendo 

comprometer outros órgãos; a relevância do acompanhamento de profissionais da estética e da 

saúde; a falta de conhecimento sobre a psoríase; o prejuízo à qualidade de vida; as sequelas pro-

vocadas pela psoríase artropática; a necessidade de diagnosticar a psoríase o mais cedo possível;  

a autopesquisa, referencial na descoberta de traços conscienciais na compreensão da doença; os 

trafares trabalhados minimizando o avanço da doença; a rigidez somática; a reatividade às hetero-

críticas abrandada; o radicalismo e a inflexibilidade paulatinamente enfrentados; o raciocínio 

apriorista substituído pela pesquisa e entendimento da doença; a vontade de vencer a dificuldade, 

resgatando o equilíbrio do soma, das emoções e das ideias; o uso dos traços-força nas crises 

agudas; a aceitação da doença; a pesquisa desmistificando a patologia; a qualidade de vida con-

quistada mediante empenho e dedicação; a vontade alavancando o abrandamento e a remissão da 

enfermidade. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação sim-

pática de energias (assim); a carência de desassim; a mobilização básica de energias (MBE) mini-

mizando o prurido; o acoplamento com as energias conscienciais (ECs) tóxicas intensificando 

a coceira; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autodefesa energética; a atenção às ECs 

sadias; a tenepes esclarecedora; a absorção de fitoenergias da Natureza promovendo o bem-estar 

holossomático; o desenvolvimento do parapsiquismo facultando o entendimento da psoríase;  

o domínio energético atenuando a ação psoriática. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo equilíbrio holossomático–doença controlada; o sinergis-

mo dos trabalhos mentaissomáticos minimizando a crise psoriática. 

Principiologia: o princípio da economia de males; o princípio da aprendizagem pela 

autexperiência; o princípio de não desistir diante das dificuldades. 

Codigologia: o código de valores da Socin Patológica; a ausência do código pessoal de 

Cosmoética (CPC); a necessidade de implementar o código grupal de Cosmoética (CGC). 

Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do amparo de função; a teo-

ria da recin; a teoria da autossuperação evolutiva. 

Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da Higiene Consciencial; a téc-

nica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da autoconscienciometria; a técnica do convívio 

saudável; a técnica da autodefesa energética; a técnica da tenepes. 

Voluntariologia: o voluntário conscienciológico atilado em desmistificar o preconceito 

ao diferente; o voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC) promovendo a convivialida-

de sadia e interassistencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório 

conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; 

o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da 

Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório consci-

enciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o la-

boratório conscienciológico Serenarium. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Consciencio-

terapia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colegio Invisível da Assistenciologia;  

o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível 

da Cosmoeticologia; o Colégio Invivível da Pararreurbanologia. 
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Efeitologia: o efeito colateral acumulativo dos medicamentos; o efeito rebote dos corti-

costeroides; o efeito paliativo dos remédios na psoríase; o efeito positivo das recins esclarecedo-

ras promovendo crescimento evolutivo; o efeito do estigma somático atuando na autestima; 

o efeito benéfico da autopesquisa no aprofundamento técnico da patologia; a família afetiva 

contribuindo no efeito do convívio sadio; o efeito calmante das energias equilibradas na crise 

pruriente. 

Neossinapsologia: a criação de neossinapses a partir da cognição sobre a patologia 

somática; o autoconceito apriorista bloqueando a formação de neossinapses autevolutivas. 

Ciclologia: o ciclo de crescimento rápido das células na placa da psoríase (5 dias); o ci-

clo frio-calor influenciando a melhora ou agravamento da doença; o ciclo de surtos desencadea-

dos por fatores ambientais e internos à consciência, comprometendo a vida do portador de pso-

ríase. 

Enumerologia: a doença de base genética; a doença de cunho imunobiólogico; a doença 

de característica sistêmica; a doença de condição inflamatória; a doença afetando as articulações; 

a doença desencadeada por multifatores; a doença estigmatizante. O inchaço; a vermelhidão;  

o prurido; a escamação; a ferida; a dor; o sofrimento. 

Binomiologia: o binômio orgulho-vaidade; o binômio doença-saúde; o binômio doença- 

-doente; o binômio pesquisa-conhecimento; o binômio assistente-assistido; o binômio autodis-

cernimento–maturidade consciencial; o binômio autestima–autafetividade assertiva; o binômio 

EV profilático–ECs otimizadas; o binômio psoríase–doença epidérmica. 

Interaciologia: a interação médico-paciente; a interação portador de psoríase–família 

nuclear–Socin; a interação vontade forte–sociabilidade atuante; a interação estresse–qualidade 

de vida. 

Crescendologia: o crescendo dos surtos psoriáticos a partir do trinômio autexigência- 

-autocontrole-autorradicalismo; o crescendo na melhora da doença através da helioterapia. 

Trinomiologia: o trinômio estética-preconceito-discriminação; o trinômio crítica-auto-

crítica-heterocrítica; o trinômio trafares-trafores-trafais auxiliando na prospectiva da doença; 

o trinômio ansiedade-precipitação-açodamento intensificando a psoríase. 

Polinomiologia: o polinômio autopesquisar-autodesdramatizar-autocompreender-auta-

ceitar-autorreciclar; o polinômio doença–diagnóstico–tratamento–saúde–bem-estar. 

Antagonismologia: o antagonismo autestigmatização / resiliência consciencial; o anta-

gonismo ignorância / cognição; o antagonismo isolamento / convívio saudável; o antagonismo 

remédio / droga tóxica; o antagonismo pesquisa científica / apriorismo consciencial; o antago-

nismo psoríase artropática / artrite reumatoide; o antagonismo autopreconceito / heteroprecon-

ceito. 

Paradoxologia: o paradoxo de o medicamento poder tornar-se potencializador de novas 

enfermidades. 

Politicologia: a democracia; a assistenciocracia; a política medicamentosa pessoal. 

Legislogia: a lei do maior esforço pessoal na convivência diária junto à Socin pa-

tológica. 

Filiologia: a decidofilia; a autocogniciofilia; a autocriticofilia; a autodiscernimentofilia; 

a energofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia. 

Fobiologia: a sociofobia; a fobia de não ser aceito no grupo; a assistenciofobia; o medo 

de autenfrentamento; a reciclofobia. 

Sindromologia: a síndrome do ansiosismo; a síndrome da insegurança; a síndrome do 

medo. 

Maniologia: a mania de coçar a pele até sangrar; a mania de não aceitar ajuda. 

Mitologia: o mito de a psoríase ser contagiosa; o mito de a psoríase ser doença de base 

somente psicossomática; a desconstrução dos mitos pessoais. 

Holotecologia: a autopesquisoteca; a pensenoteca; a discernimentoteca; a mentalsoma-

toteca; a recexoteca; a somatoteca; a energoteca; a convivioteca; a assistencioteca. 
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Interdisciplinologia: a Somatologia; a Autopesquisologia; a Consciencioterapeuticolo-

gia; a Pensenologia; a Conscienciometrologia; a Recexologia; a Mentalsomatologia; a Interassis-

tenciologia; a Conviviologia; a Cosmoeticologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin psoríaca; a conscin estigmatizada; a conscin preconceituosa;  

a conscin assediada; a isca humana inconsciente; a conscin autopesquisadora; o ser interassisten-

cial. 

 

Masculinologia: o psoríaco; o dermatologista; o reumatologista; o cardiologista; o endo-

crinologista; o enfermeiro; o psicólogo; o fisioterapeuta; o nutricionista; o podologista; o ampara-

dor intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o cons-

cienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o proexista;  

reeducador; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existen-

cial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o teletertuliano;  

tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação. 

 

Femininologia: a psoríaca; a dermatologista; a reumatologista; a cardiologista; a endo-

crinologista; a enfermeira; a psicóloga; a fisioterapeuta; a nutricionista; a podologista; a ampa-

radora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista;  

a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proe-

xista; a reeducadora; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inverso-

ra existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a te-

letertuliana; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens 

aprioristicus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens insecurus; o Homo sapiens recyclans; 

o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cognitor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin psoríaca displicente = a pessoa portadora da doença descompro-

metida em buscar auxílio, esquivando-se do constrangimento de ser discriminada ou até mesmo 

isolada nas interrelações cotidianas; conscin psoríaca consciente = a pessoa lúcida comprometida 

em minimizar os efeitos da doença através de auxílio médico e da autopesquisa geradora de re-

cins. 

 

Culturologia: a cultura da menos valia pessoal; a cultura da insegurança; a cultura da 

supervalorização da aparência física dificultando a aceitação da doença; a cultura do respeito 

aos diferentes; a cultura da desinformação; a ausência da cultura da intercompreensão; a cultura 

da saúde holossomática; a cultura da reciclagem intraconsciencial; a cultura do convívio fra-

terno. 

 

Historiologia. Sob a ótica da Cronologia, eis, em ordem cronológica, 4 momentos da 

História da Humanidade relativos à doença psoríase: 

1.  Antiguidade. A doença é conhecida desde os tempos mais remotos. Foi citada em 

textos de diferentes civilizações, sem nome específico. Por muito tempo usou-se o termo lepra pa-

ra o conjunto de doenças as quais provocavam escamação da pele com risco de possível contágio. 

Eczemas, dermatites alérgicas, psoríase e lepra foram descritas em papiros egípcios, textos gre-

gos, livros budistas, chineses, hindus e na Bíblia. Hipócrates (460–377 a.e.c.) classificou as doen-

ças de pele, em secas e escamativas. A confusão de diagnósticos persistiu por séculos. 
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2.  Idade Média. Muitos portadores de psoríase foram excluídos, como consta nos rela-

tos do Antigo Testamento da Bíblia. Nos anos 1000 a 1400 e.c. prevalecia a confusão entre a le-

pra e a psoríase. Portadores da doença foram brutalmente tratados e isolados da comunidade.  

A Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) declarava-os oficialmente mortos. 

3.  Modernidade. A psoríase foi reconhecida como entidade diferente da lepra no Sécu-

lo XIX. Em Viena, no ano de 1841, Ferninand Ritter von Hebra (1816–1880), médico dermatolo-

gista, publicou On Disease of the Skin, cunhando o termo psoriasis. Também verificou ter a pato-

logia componente hereditário, constatando casos na família dos pacientes. 

4.  Contemporaneidade. Os dados históricos auxiliam na compreensão da origem do 

preconceito e estigma da psoríase até hoje. Os meios de comunicação relutam em falar ou exibir 

as placas vermelhas na pele, escamando, devido à aparência da afecção. Assim, deixam de trans-

mitir informações importantes e de esclarecer sobre aspectos vitais, como o fato de a mesma não 

ser contagiosa e não ser necessário o isolamento do portador. Também não divulgam os avanços 

mais recentes nos tratamentos e terapias disponíveis. Em 2004, a Organização Mundial da Saúde 

(OMS) reconheceu o dia 29 de outubro como o Dia Mundial da Psoríase. 

 

Desencadeadores. Concernente à Etiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,  

2 grupos de fatores desencadeadores da psoríase, sendo os ambientais seguidos de 9 tipos e os in-

traconscienciais de 3: 

 

A.  Fatores ambientais de risco: 

1.  Clima. 

2.  Consumo de álcool. 

3.  Dieta. 

4.  Infecções bacterianas. 

5.  Infecções fúngicas. 

6.  Infecções virais. 

7.  Medicamentos. 

8.  Tabagismo. 

9.  Traumas físicos e ferimentos. 

 

B.  Fatores intraconscienciais: 

1.  Psicossomaticidade. 

2.  Gravidez. 

3.  Desequilíbrio hormonal. 

 

Tipologia. Segundo a Somatologia, eis, em ordem alfabética, 2 tipos de manifestações 

de psoríase, de acordo com a forma e local de desenvolvimento da doença, sendo a cutânea divi-

dida em 7 subtipos: 

 

A.  Psoríase artropática. Doença inflamatória das articulações do corpo a qual pode 

causar deformidades, muitas vezes permanentes, exigindo diagnóstico preciso e tratamento preco-

ce. 

 

B.  Psoríase Cutânea: 

1.  Eritrodérmica. Manifestação de lesões generalizadas em 75% do corpo. É rara, mas 

pode surgir em poucos dias. O fator mais comum no desencadeamento do processo psoriático po-

de ser o uso de medicamentos com corticosteroides. 

2.  Gutata. Manifestação de pequenas lesões no corpo lembrando gotas. Aparece subita-

mente e se assemelha a alergia alimentar ou a intoxicação. A evolução costuma ser favorável, às 

vezes, com regressão espontânea e sem tratamentos para a pele. 

3.  Invertida ou flexural. Manifestação da psoríase nas dobras flexurais, como axilas, 

embaixo das mamas, umbigo, virilha e genitais, especialmente nas nádegas e interglúteos. É me-
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nos comum visto não apresentar lesões grossas e esbranquiçadas. É de difícil diagnóstico. O atrito 

constante e a umidade provocam maceração e adelgamento da pele, a qual adquire cor vermelho 

vivo brilhante. 

4.  Palmoplantar. Manifestação de escamações na planta dos pés. Também pode atingir 

as palmas e dedos das mãos. A coceira é comum e irritante. 

5.  Palmoplantar pustulosa. Manifestação da psoríase palmoplantar na qual ocorrem 

pequenas bolhas amareladas com pus, logo rompendo e deixando lesões escuras. São pústulas es-

téreis, não contêm bactérias, diferente do pus de lesão de acne. Costuma ser mais resistente aos 

tratamentos e os surtos são mais frequentes. 

6.  Ungueal. Manifestação da doença nas unhas e se desenvolve em mais de 50% dos pa-

cientes de psoríase cutânea e em cerca de 80% dos portadores de psoríase artropática. O leito das 

unhas sofre acúmulo de escamas aderentes de queratina tornando-se espesso e deformado. O sin-

toma bastante comum é a dor ao redor das unhas restringidora das atividades cotidianas. 

7.  Vulgar. Manifestação mais comum de psoríase, surge em placas de variados tama-

nhos, podendo mudar o tamanho e a forma. A lesão vermelha e escamativa pode ocorrer no couro 

cabeludo (80%), cotovelos, pernas, unhas, joelhos, braços e tronco. 

 

Terapeuticologia: o aprofundamento da cognição sobre a psoríase; a atualização quanto 

aos tratamentos e terapias disponíveis e mais avançados; o autodiscernimento de aceitar a doença 

para poder compreendê-la; a autopesquisa dos traços conscienciais; a Consciencioterapia; as téc-

nicas energéticas profiláticas; a interassistencialidade consciencial atuante. 

 

Reciclologia. Segundo a Evoluciologia, o soma exige atenção e cuidado enquanto ins-

trumento essencial à realização da proéxis, porém, transitório, desaparecerá na dessoma. A doen-

ça crônica traz efeitos deletérios ao corpo físico, mas se considerada como oportunidade de cres-

cimento intraconsciencial, fazendo a conscin refletir sobre a própria condição, pode promover 

recins, superação do estado de doente intrafísico eventual e assunção da natureza de consciência 

multidimensional. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin psoríaca, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Ansiedade  social:  Parapatologia;  Nosográfico. 

02.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

03.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

06.  Autocognição:  Autocogniciologia;  Neutro. 

07.  Autossuperação  prioritária:  Autoconsciencioterapia;  Homeostático. 

08.  Comorbidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Frustração:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Medicamento:  Paraterapeuticologia;  Neutro. 

11.  Preconceito:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Recin:  Recexologia;  Homeostático. 

13.  Resiliência  consciencial:  Holomaturologia;  Neutro. 

14.  Soma:  Somatologia;  Neutro. 

15.  Travão:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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A  CONSCIN  PSORÍACA  HÁ  DE  TER  MUITA  DETERMINA-
ÇÃO,  CORAGEM  E  PACIÊNCIA  NO  AUTENFRENTAMENTO  

DA  PATOLOGIA.  A  AUTOPESQUISA  E  O  DOMÍNIO  DAS  

ENERGIAS  CONTRIBUEM  PARA  A  QUALIDADE  DE  VIDA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre as dificuldades enfrentadas pelo 

psoriático(a) nas auto e heterorrelações diárias? Qual o interesse em conhecer a patologia para in-

terassistir as consciências portadoras da doença crônica? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Sabbag, Cid Yazigi; Psoríase: Descobertas além da Pele; pref. Gilberto Natalini; XIV + 153 p.; 19 caps.; 

7 E-mails; 25 enus.; 28 fotos; 6 fluxogramas; 1 gráf.; 1 microbiografia; 2 tabs.; 6 website; 11.refs.; 1 anexo; 22,5 x 13,5 

cm; br.; Yendis Editora; São Paulo, SP; 2011; páginas 10 a 16, 18 a 24, 26 a 37, 50 a 57 e 66 a 70. 

2.  Sabbag, Cid Yazigi; Solis, Marina Yazigi & Sabbag Junior, Milton; Psoríase: Para Profissionais da Saú-

de, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição, Podologia e Psicologia; pref. Sandra Pegorelli; revisora Renata Truyts; XVI 
+ 200 p.; 9 caps.; 1 E-mail; 34 enus.; 3 fluxogramas; 30 fotos; 5 ilus.; 3 microbiografias; 1 questionário; 8 tabs.;  

1 website; 47 refs.; 1 anexo; 20,5 x 13,5 cm; br; Yendis Editora; São Paulo, SP; 2011; páginas 1 a 25, 27 a 51, 53 a 77, 89 

a 95, 97 a 123, 139 a 140 e 169 a 178. 
3.  Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800  

p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; 

glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-
cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 

546. 

 

Videografia  Específica: 

 

1.  Análise Direta; Psoríase: A Solução; entrevista: Dr. David Gruman; dermatologista; Publicado 
21.10.2013; 36min28; disponível em: <http//www.youtube.com/watch?v=g6d3tz7bHn4>; acesso em: 29.10.13. 

2.  Santa Receita - Rede Aparecida; Psoríase: Saiba tudo sobre essa Doença de Pele; entrevista: Dra. Ana 

Beatriz Schmit; dermatologista; Publicado 04.09.2014; 9min18;  disponível em: <https:// www.youtube. com/watch?v=jq 

SWP-TIUk>; acesso em: 29.10.17. 

3.  Você Bonita (VB); Psoríase; entrevista: Dra. Suzy Rabello, dermatologista; Publicado 02.07.2015; 20min-

37;  disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=C8FvnlqY_nw>; acesso em: 29.10.17. 
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C O N S C I N    R E S O L U T A  
( A U T O D E C I D O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin resoluta é a pessoa, homem ou mulher, determinada, firme, se-

gura e decidida quanto ao enfrentamento e superação dos gargalos autevolutivos, sem hesitações 

nem retornos autovitimizadores, com o propósito de otimizar a consecução da autoproéxis  

e a consequente integração na maxiproéxis grupal. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. A palavra resoluta deriva também do 

idioma Latim, resolutus, “desligado; desatado; dissolvido; decomposto; imoderado”, e esta de re-

solvere, “desligar; desatar; dissolver; resolver; deslindar; explicar”. Apareceu no Século XVI.  

Sinonimologia: 1.  Conscin firme. 2.  Conscin decidida. 3.  Conscin determinada. 

4.  Pessoa ousada. 5.  Pessoa audaz. 6.  Conscin perseverante.  

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo resoluta: ir-

resoluto; irresolúvel; resolutivo; resolúvel; resolutório. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin resoluta, conscin resoluta inversora  

e conscin resoluta reciclante são neologismos técnicos da Autodecidologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin irresoluta. 2.  Conscin indecisa. 3.  Conscin acovardada.  

4.  Pessoa de vontade fraca. 5.  Conscin desanimada. 6.  Conscin desmotivada. 

Estrangeirismologia: o willpower resolutivo. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autodeterminação evolutiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Sejamos cons-

ciências resolutas. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da resolutividade; a autopensenização sadia; a au-

topensenidade focada na otimização da proéxis; a firmeza pensênica ante as atitudes autovitimiza-

doras; o holopensene sadio perante os enfrentamentos diários. 

 

Fatologia: a autoconfiança perante os  próprios gargalos evolutivos; a bússola intracons-

ciencial; as decisões sábias; o ato determinativo; o megafoco no prioritário; o momento de desti-

no; a tranquilidade pessoal; a força presencial necessária à realização da assistência; a autexposi-

ção assistencial; a cirurgia de destino; a ousadia evolutiva; a coragem consciencial do autenfrenta-

mento; a substituição decidida da tarefa da consolação (tacon) pela tarefa do esclarecimento (ta-

res); a firmeza das autorresoluções; o amadurecimento na dificuldade; a desdramatização do pro-

blema; o neopatamar evolutivo; a ato de não se intimidar perante os novos desafios; a crise de 

crescimento sadia; a autovivência da liderança interassistencial. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV); a sinalética energética e para-

psíquica pessoal; as parapercepções dos atos intrafísicos; a superação da autassedialidade; o am-

paro extrafísico de função; o parexemplarismo da conscin resoluta para as consciexes indecisas; 

o banho energético espontâneo, decorrente e confirmador da ação correta e prioritária; a supera-

ção lúcida das interprisões grupocármicas. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo amparo de função–ortopensenidade; o sinergismo práti-

ca-autoconfiança; o sinergismo autodecisão-autoconfiança; o sinergismo vontade-autodetermi-

nação. 

Principiologia: o princípio da firmeza de pensamento; o princípio cosmoético “aconte-

ça o melhor para todos”.  

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando as ações ortopensênicas. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica de aprender fazendo. 

Voluntariologia: a qualificação do voluntariado tarístico enriquecendo a Ficha Evoluti-

va Pessoal (FEP); a qualificação do voluntariado tarístico quanto aos autenfrentamentos diu-

turnos. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório 

conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Serenarium; o la-

boratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da sinalética ener-

gética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; a troca de experiências do labcon 

pessoal. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Autodesas-

sediologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio 

Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível do Volunta-

riado Conscienciológico. 

Efeitologia: o efeito da reeducação pensênica; o efeito da vontade inquebrantável; os 

efeitos surpreendentes das ações tarísticas. 

Neossinapsologia: a aplicação teática dos trafores possibilitando o desenvolvimento de 

neossinapses parapsíquicas; a aquisição das neossinapses nas práticas diárias da tenepes; as ne-

ossinapses conquistadas na superação dos limites pessoais. 

Binomiologia: o binômio alerta consciencial–propulsor da determinação; o binômio 

admiração-discordância; o binômio recebimento-retribuição; o binômio paralisação-atitude. 

Interaciologia: a interação autossuperação-neopatamar; a interação neodesafios-neo-

posturas; a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis. 

Crescendologia: o crescendo domínio-paradomínio; o crescendo assertividade-confian-

ça; o crescendo autovitimização-autossuficiência. 

Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já; o trinômio intuição-assertividade-assistência. 

Polinomiologia: o polinômio vontade-determinação-competência-sustentação. 

Antagonismologia: o antagonismo isca inconsciente / isca lúcida; o antagonismo auta-

comodação / autodeterminação. 

Paradoxologia: o paradoxo medo–reação resoluta. 

Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à vontade. 

Fobiologia: a eliminação da neofobia. 

Sindromologia: a eliminação da síndrome da autovitimização; a superação da síndrome 

do medo; a extinção da síndrome da submissão; a evitação da síndrome do queixume.  

Maniologia: a mania de não abolir os queixumes; a apriorismomania dificultando  

a compreensão entre a escolha e a decisão; a mania de banalizar as conquistas resolutas; a mania 

de desperdiçar aportes existenciais. 

Mitologia: o mito da evolução fácil; o mito das mudanças sem reciclagens; a desmitifi-

cação de si mesmo; a desmitificação do parapsiquismo. 

Holotecologia: a administrativoteca; a assistencioteca; a autoprioroteca; a coerenciote-

ca; a determinoteca; a exemploteca; a interassistencioteca. 

Interdisciplinologia: a Autodecidologia; a Antivitimologia; a Autodeterminologia;  

a Autexemplologia; a Consciencioterapia; a Convivenciologia; a Duplologia; a Grupocarmologia; 

a Intrafisicologia; a Interassistenciologia. 
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IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin resoluta; 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-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante  

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens proexologus; o Ho-

mo sapiens recyclator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapi-

ens parapsychicus; o Homo sapiens exemplarissimus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin resoluta inversora = a pessoa determinada, aplicante da técnica 

da inversão existencial, na busca pelo pé-de-meia pessoal; conscin resoluta reciclante = a pessoa 

determinada, aplicante da técnica da reciclagem existencial, em busca da recomposição na fase 

da maturidade. 

 

Culturologia: a cultura assistencial; a autoinserção na cultura parapsíquica; a cultura 

da autexposição sadia; a cultura da autodisponibilização interassistencial; a cultura da autossu-

peração do medo; a cultura da coragem evolutiva; a cultura da Decidologia Evolutiva. 

 

Sustentáculos. No âmbito da Proexologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética 10 tra-

fores, posturas ou condições oportunizadores aos voluntários, docentes ou autopesquisadores da 

Conscienciologia, sustentadores da autodeterminação da conscin resoluta em enfrentar e ultrapas-

sar os autogargalos evolutivos:  

01.  Acabativa interassistencial. A conclusão exitosa da interassistência. 

02.  Autoconfiança. O rompimento da barreira do egocentrismo exige a utilização das 

próprias potencialidades em prol da interassistência.  

03.  Autocontrole. O domínio gastrossomático, sem excessos. 

04.  Autocoragem. O ânimo pessoal aplicado na coragem de qualificar os atos ou ações 

sadias, prioritárias, evolutivas, cosmoéticas e interassistenciais. 

05.  Autocriticidade. O questionamento da qualidade cosmoética da própria manifesta-

ção, ampliando o próprio senso de justiça, direito e dever. 

06.  Autodesassedialidade. A eliminação de qualquer traço atrator da patopensenidade. 

07.  Automotivação. A ultrapassagem dos entusiasmos pessoais. 

08.  Autorganização. A necessidade da manutenção de rotinas autorganizativas.  
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09.  Autossatisfação. O contentamento ao gerar êxitos ao ultrapassar gargalos evolu-

tivos. 

10.  Autossustentação emocional. O equilíbrio das emoções. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin resoluta, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Anticura:  Consciencioterapia;  Nosográfico. 

02.  Aporte  de  autoconfiança:  Autopesquisologia;  Homeostático. 

03.  Assertividade  cosmoética:  Experimentologia;  Homeostático. 

04.  Ato  determinativo:  Autodecidologia;  Homeostático. 

05.  Atualização  evolutiva:  Autocoerenciologia;  Homeostático. 

06.  Autodecisor:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Autossuperação  do  megatrafar:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

08.  Escolha  evolutiva:  Experimentologia;  Homeostático. 

09.  Força  integral:  Autopriorologia;  Homeostático. 

10.  Gargalo  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

11.  Megafoco  autopensênico:  Autopensenologia;  Neutro. 

12.  Momento  da  megadecisão:  Recexologia;  Neutro. 

13.  Persistência  edificadora:  Autodeterminologia;  Homeostático. 

14.  Predisponência  à  reciclagem:  Recexologia;  Homeostático. 

15.  Propulsor  da  vontade:  Evoluciologia;  Neutro. 

 

EMPENHAR-SE  PARA  AS  AUTOSSUPERAÇÕES  NECESSÁ-
RIAS  AMPLIA  A  AUTOCONFIANÇA  E  QUALIFICA  O  CÓDI-
GO  PESSOAL  DE  COSMOÉTICA  DA  CONSCIN  RESOLUTA,  
IMPULSIONANDO  A  CONSECUÇÃO  EXITOSA  DA  PROÉXIS. 

 
Questionologia. Você, leitor ou leitora, age ao modo de conscin resoluta ou ainda preva-

lecem as posturas de vitimização nas automanifestações? Em escala de 1 a 5, qual o nível de em-

penho na rotina pessoal, a favor do completismo proexológico? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 

413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;  
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 ceno-

grafias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Cen-

tro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; pá-

ginas 975 e 976. 

2.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 

abrevs.;1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 

444 e 446. 

 

C. A. B. 
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C O N S C I N    S E M    M E G A F O C O  
( C A R A C T E R O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin sem megafoco é aquela pessoa, homem ou mulher, vivendo sem 

rumo definido, errante, aos trancos e barrancos, sem centro de interesse, desperdiçando as 

energias conscienciais e as oportunidades evolutivas oferecidas pela vida intrafísica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. 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 prefixo intra vem do mesmo 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico procede também do idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu no Século XIII.  

A preposição sem provém igualmente do idioma Latim, sine, “falta; privação; exclusão; ausên-

cia”. Apareceu no mesmo Século XIII. O elemento de composição mega deriva do idioma Grego, 

mégas, megale, “grande; grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importan-

te”. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XIX. A palavra foco vem do idio-

ma Latim, focus, “lume; fogão; fogo”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Pessoa perdidona. 2.  Conscin-autotravão. 3.  Confusionista. 

Neologia. A expressão composta conscin sem megafoco é neologismo técnico da Carac-

terologia. 

Antonimologia: 1.  Pessoa antenada. 2.  Conscin desembaraçada. 3.  Tocador de obra.  

4.  Locomotiva humana. 5.  Megagestor. 6.  Conscin-trator. 

Estrangeirismologia: o nonsense evolutivo. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: a falta de retilinearidade da autopensenização; a autopensenidade mecâ-

nica. 

 

Fatologia: a autocorrupção; a desconcentração; a desconsciência; as vacilações es-

tacionárias; o indecidismo; o subdiscernimento; o ausentismo; a adinamia; a acinesia; o marasmo 

existencial; a pasmaceira; o imobilismo; as rotinas inúteis; a dispersão consciencial; a fadiga psí-

quica; a obstrução intelectual; a infradotação mentalsomática; a imperspicácia; a cabeça vazia;  

a ociosidade; a descentralização dos interesses; a autonegligência; a desassociação generalizada;  

a monovisão parcelada; a mentalidade estreita; o descaminho existencial; as amizades ociosas;  

o alheamento da consciência; o autassédio; a melin; a Infortunística inteiramente autogerada. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da autorganização. 

Enumerologia: a confusão mental; o ato de perturbar o sossego; o ato de confundir 

alhos com bugalhos; o ato de embolar o meio do campo; o ato de entornar o caldo; o ato de tomar 

a nuvem por Juno; a torre de Babel. 

Fobiologia: a decidofobia; a neofobia; a planofobia. 

Holotecologia: a conscienciometroteca; a etoteca; a trafaroteca. 
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Interdisciplinologia: a Caracterologia; a Perfilologia; a Conscienciometrologia; a Cons-

ciencioterapia; a Mesmexologia; o Desviacionismo; o Regressismo; o Antiperspectivismo; a Per-

dologia; a Megafocologia; a Priorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin sem megafoco; a isca humana inconsciente; a pessoa moralmente 

relaxada; a personalidade inibida; a pessoa acrítica; a pessoa acídica; a pessoa acrástica; a conscin 

pendular; a pessoa sem iniciativa; a pessoa neofóbica. 

 

Masculinologia: o indivíduo desorganizado; o desô; o buscador-borboleta; o robô exis-

tencial; o homem-máquina; o fraco de presença; o gorado intelectual; o inconvicto; o esquivante; 

o encaramujado; o irrefletido; o indivíduo indeciso; o paradão; o megalomaníaco; o assistível 

mentalsomático. 

 

Femininologia: a maria-vai-com-as-outras; a desô; a buscadora-borboleta; a robô exis-

tencial; a mulher-máquina; a fraca de presença; a gorada intelectual; a inconvicta; a esquivante;  

a encaramujada; a irrefletida; a indecisa; a paradona; a megalomaníaca; a assistível mentalsomá-

tica. 

 

Hominologia: o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens neophobicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin sem megafoco mínimo = a pessoa sem fixação profissional; 

conscin sem megafoco máximo = a pessoa sem fixação na condição de parceira de dupla evolu-

tiva. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, 7 megatrafares do perfil da conscin sem megafoco existencial dentro das avaliações do 

conscienciograma: 

1.  Conscin  alienada: a pessoa errante; a vítima da robéxis. 

2.  Conscin  decidofóbica: a personalidade humana não intermissivista. 

3.  Conscin  desorganizada: o cidadão (ou cidadã) indisciplinado. 

4.  Conscin  despriorizada: a pessoa sem objetivo, desatenta, imersa no porão cons-

ciencial. 

5.  Conscin  insegura: o indivíduo sem a Profilaxia Básica, vítima de acidentes de per-

curso. 

6.  Conscin  preguiçosa: a pessoa com indolência física e mental, acrástica, dominada 

pela fraqueza da vontade. 

7.  Conscin  procrastinadora: a pessoa acostumada a empurrar a vida com a barriga, 

proteladora em condição sine die, sob a lei do menor esforço. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com a cons-

cin sem megafoco evolutivo, indicados para expansão das abordagens detalhistas, mais exausti-

vas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acrasia:  Experimentologia;  Nosográfico. 

2.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

3.  Autodesorganização:  Parapatologia;  Nosográfico. 

4.  Decidofobia:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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5.  Direção  megafocal:  Proexologia;  Neutro. 

6.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

7.  Ponteiro  consciencial:  Holomaturologia;  Homeostático. 

 

SOMENTE  A  RECICLAGEM  DA  INTENÇÃO,  ATRAVÉS  DA 

PRÓPRIA  FORÇA  INQUEBRANTÁVEL  DA  VONTADE  DA 

CONSCIN,  CONSEGUE  FIXAR  O  PONTEIRO  DA  BÚSSOLA 

CONSCIENCIAL  NO  MEGAFOCO  BÁSICO  DA  EVOLUÇÃO. 
 

Questionologia. Qual megafoco você determina para a própria vida humana? Você con-

segue se fixar no megafoco evolutivo o tempo todo? 
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C O N S C I N    S E M P E R A P R E N D E N T E  
( A U T O R R E E D U C A C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin semperaprendente é a consciência intrafísica, homem ou mulher, 

autodidata além da escolaridade formal, neofílica quanto à aquisição de neoconhecimentos evolu-

tivos, teática em recéxis e recins pessoais, investidora nas práticas interassistenciais esclarecedo-

ras e na priorização da produtividade gesconológica, até o fim da existência intrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra deriva 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikos, “relativo a Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmen-

te no Século XIII. O segundo prefixo do idioma Latim, semper, significa “sempre; constantemen-

te”. A palavra aprender provém do idioma Latim, apprendere, “aprender”. Apareceu no mesmo 

Século XIII. 

Sinonimologia: 1.  Aprendiz evolutivo permanente. 2.  Aprendente continuísta. 

Neologia. As duas expressões compostas conscin semperaprendente não intermissivista 

e conscin semperaprendente intermissivista são neologismos técnicos da Autorreeducaciologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin desmotivada a neoaprendizagens. 2.  Conscin neofóbica. 

Estrangeirismologia: o upgrade cognitivo; a neoperformance; o turning point; a aber-

tura mental aos insights oportunos; a autodeterminação no upgrade intelectivo; a intensificação 

da mental acuity; o know-how da estudiosidade; a expertise no autoconhecimento; o Recexarium. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à neofilia evolutiva. 

Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Todos 

podemos aprender. Aprendamos algo novo. Aprendamos e saberemos. Aprendamos tudo seletiva-

mente. Não sabemos? Aprendamos. Aprendizado é reeducação. Sejamos eternos aprendizes. 

Coloquiologia. Eis expressão popular referente ao tema: – O saber não ocupa espaço. 

Citaciologia: – Aprender é mudar posturas (Aristóteles, 384–322 a.e.c.). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autoproficiência; o holopensene da auteduca-

ção; a autopensenização crítica; os didactopensenes; a didactopensenidade; os mnemopensenes;  

a mnemopensenidade. 

 

Fatologia: a autodisposição em aprender; a iniciativa pessoal para estudar; a disponibili-

dade de tempo; a regularidade das leituras; a escolaridade formal estimulando a autodidaxia;  

a busca prazerosa pelo esclarecimento; o aprofundamento dos estudos intraconscienciais; a con-

centração na realização das prioridades pessoais; a maneira personalizada de estudar; a criação 

das técnicas autodidáticas; a identificação do melhor horário para o estudo; a elaboração da grade 

do curriculum personalizado; as crenças limitadoras do saber; o choque emocional bloqueando  

a capacidade cognitiva; a acomodação cognitiva camuflada pela priorização das atividades cere-

belares; o analfabetismo funcional em oposição às recins; o cerceamento cognitivo no âmbito da 

Ciência Convencional; as recéxis na criação de estratégias para ensinar a si mesmo; as repercus-

sões dos estudos a curto prazo gerando automutações; os resultados reeducativos do conhecimen-

to a longo prazo; a retenção das novas informações de ponta; a curiosidade pesquisística do reci-

clante existencial; a autonomia evolutiva interligada à sapiência; o estudo diversificado propor-
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cionando a ampliação das abordagens interconscienciais; os pré-requisitos orgânicos fomentado-

res dos dicionários cerebrais; os amparadores intrafísicos compondo a banca de examinadores in-

terdimensionais; o aumento e qualificação das neossinapses; a produtividade interassistencial ta-

rística; os trafores vincados na holomemória; a satisfação de estudar sugerindo o estímulo das re-

trossinapses; o entusiasmo facilitando a retenção das informações; o revigoramento da autestima 

fundamentada pela inteligência evolutiva (IE); os trafares apontando a carência de conhecimento 

de determinado assunto; os desafios da autoaculturação interdimensional; o estudo contínuo esti-

mulando a recuperação dos cons; o investimento na ampliação dos dicionários cerebrais; a aute-

ducação consciencial continuada; a desculpabilização da inexistência do professor; a construção 

do degrau da própria escada evolutiva; o emprego da teática cognitiva nas gescons; o aumento da 

complexidade das lições na vida humana; o enfrentamento dos novos desafios evolutivos; o de-

senvolvimento da autocapacitação à desperticidade; a dissertação existencial atualizada; a mate-

rialização da megagescon. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Paratecnologia 

de ponta da parapsicoteca instruindo a consciex; a rotina mentalsomática favorecendo a ampara-

bilidade extrafísica de função; a paradidática educativa demonstrada por meio dos flashes retro-

cognitivos; o parapsiquismo intelectual; a captação de paraverpons; a Central Extrafísica da Ver-

dade (CEV). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autodisposição física–autodisposição intelectual; o si-

nergismo mudança de pensamento–mudança do comportamento; o sinergismo entre todas as 

aprendizagens no tempo propiciando as reciclagens taquirrítmicas; o sinergismo força mentalso-

mática–expansão energética; o sinergismo aperitivo intelectual–leitura diversificada; o sinergis-

mo cognoscibilidade útil–aplicabilidade cosmoética; o sinergismo erudição humana–erudição 

parapsíquica. 

Principiologia: o princípio de cada consciência ser a principal responsável pela pró-

pria evolução; o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio evolutivo da acuidade nas 

autopriorizações; o princípio da autonomia funcional aplicado com inteligência; o princípio de 

tornar cada dia relevante à autevolução; o princípio cosmoético do esmero didático em qualquer 

circunstância; o princípio da ininterruptibilidade da aprendizagem do semperaprendente; o prin-

cípio autodidata da conscin semperaprendente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regendo a seleção qualitativa dos 

conteúdos da própria proficiência cognitiva; a liberdade para reciclar o código de valores pesso-

ais; a aptidão a conhecer enquanto cláusula fixa do CPC. 

Teoriologia: a teoria da evolução consciencial mentalsomática; a teoria da comunica-

ção escrita; a teoria e prática do autodidatismo permanente; a teoria do trafor sendo locomotiva 

para revolver o trafar; as teorias científicas superadas por novas evidências; a teoria dos aportes 

existenciais; a teoria da reurbex planificando a atuação autocognitiva dos professores intermissi-

vistas. 

Tecnologia: a técnica dos 20 EVs diários; a técnica das 50 vezes mais; a técnica do ro-

teiro para escrita da autobiografia; as técnicas para prevenção e correção de erros; a técnica do 

turno mentalsomático; a técnica do autenfrentamento docente e o autoposicionamento ante as 

posturas maduras e imaturas; a técnica da recéxis. 

Voluntariologia: o voluntariado e paravoluntariado dedicado à autopesquisa conscien-

ciológica; o voluntariado autorreciclador; o voluntariado conscienciológico como propulsor das 

autossuperações evolutivas e parapsíquicas; o engajamento no trabalho grupal do voluntariado 

nas equipes do Holociclo; os voluntários assíduos da equipe específica de fichamento do Holo-

ciclo; o voluntariado na Holoteca; o voluntariado no Tertuliarium. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscien-

ciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório cons-
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cienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciólogico da Paraeducação; o laboratório 

conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório radical da Heurística (Serenarium). 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Para-História; 

o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio 

Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invisível da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisí-

vel da Despertologia. 

Efeitologia: os efeitos danosos da educação defeituosa ou lacunada; os efeitos da baga-

gem cognitiva e vivencial sobre as energias na performance voliciolínica; o efeito halo ou em 

ricochete nos debates técnicos; os efeitos do amadurecimento cognitivo na expansão cosmovisio-

lógica; os efeitos salutares do aprendizado além da escolaridade formal; o efeito da ressonância 

tarística policármica a partir da Heurística pessoal; o efeito halo do somatório de conhecimentos 

libertários. 

Neossinapsologia: a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses; as 

neossinapses geradas pelas neoinformações; a criação do apreço e motivação pela formação con-

tinuada de neossinapses; as neossinapses geradoras de autodescobertas; as neossinapses geran-

do neoconceitos e neoações; as neossinapses do assistente decorrentes da assistência tarística; as 

neossinapses criadas na elaboração de verbetes enciclopédicos. 

Ciclologia: o ciclo pesquisístico leitura-pesquisa-exposição; o ciclo problema-solução; 

o ciclo contínuo dos neoempreendimentos; o ciclo perguntas-respostas; o ciclo assim-desassim; 

o ciclo ouvir-observar-analisar-intervir; o ciclo cosmoético aprender-ensinar. 

Enumerologia: os dicionários; o cosmograma; o livro; a Internet; a biblioteca pessoal;  

a holomemória; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV). 

Binomiologia: o binômio criatividade evolutiva–interdisciplinaridade; o binômio curio-

sidade-descoberta; o binômio autonomia intelectual–contribuição social; o binômio estudante- 

-pesquisador; o binômio experiência-aprendizagem; o binômio projetabilidade lúcida (PL)–pa-

raculturação; o binômio Conscienciologia-Mateologia. 

Interaciologia: a interação educação formal–autodidatismo ininterrupto; a interação 

autor-leitor; a interação intelecção-memória; a interação ensinante-aprendente; a interação sem-

peraprendente–amparador técnico; a interação pedagogo-parapedagogo; a interação cientista- 

-paracientista. 

Crescendologia: o crescendo aluno-mestre; o crescendo leitura pessoal–autorreflexão; 

o crescendo das pontoações bibliográficas pessoais; o crescendo autodidatismo físico–autodida-

tismo parapsíquico; o crescendo parafenômeno físico–parafenômeno intelectual; o crescendo pa-

raeducando-autorreducador-heterorreeducador. 

Trinomiologia: o trinômio preguiça mental–apatia intelectual–acomodação mentalso-

mática; o trinômio memória vocabular–memória sinonímica–memória analógica; o trinômio ra-

ciocinador-pesquisador-refutador; o trinômio pensamento-fala-letra. 

Polinomiologia: o polinômio mnemônico agudez-conteúdo-extensão-emprego-eficácia; 

o polinômio lexicológico cortical dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antoními-

co–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico; o polinômio leitura-reflexão- 

-redação-tradução. 

Antagonismologia: o antagonismo linguagem científica / linguagem mística; o antago-

nismo linguagem culta / linguagem chula; o antagonismo léxico científico / léxico giriesco; o an-

tagonismo paradigma consciencial / paradigma eletronótico; o antagonismo curiosidade instruti-

va / curiosidade mórbida; o antagonismo poliglotismo / monoglotismo; o antagonismo autorre-

educação / heterorrepressão. 

Paradoxologia: o paradoxo de estudar sem ir à escola. 

Politicologia: a discernimentocracia; a interassistenciocracia; a lucidocracia; a cogno-

cracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a parapsicocracia (Cognópolis). 

Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo aplicada à autevolução. 

Filiologia: a bibliofilia; a raciocinofilia; a criticofilia; a metodofilia; a disciplinofilia; 

a superaciofilia; a parapsicofilia. 

Fobiologia: a reciclofobia. 
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Sindromologia: a evitação da síndrome do ignorantismo; o combate à síndrome da me-

diocrização. 

Maniologia: a profilaxia da apriorismomania intelectual. 

Mitologia: a eliminação do mito da inspiração sem transpiração pela conscin lúcida. 

Holotecologia: a volicioteca; a teaticoteca; a didaticoteca; a pedagogoteca; a parapeda-

gogoteca; a pensenoteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Autorreeducaciologia; a Retribuiciologia; a Intermissiologia;  

a Proexologia; a Cerebrologia; a Mnemotecnologia; a Holomemoriologia; a Autodesassediologia; 

a Enciclopediologia; a Erudiciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin semperaprendente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin bibliofílica; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o vo-

luntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; 

a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens 

studiosus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens 

parapercutiens; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin semperaprendente não intermissivista = o cientista convencio-

nal, priorizador do conhecimento em geral; conscin semperaprentende intermissivista = o auto-

pesquisador lúcido conscienciológico, priorizador do uso da inteligência evolutiva. 

 

Culturologia: a cultura da técnica da recéxis intercultural. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 19 

características da conscin semperaprendente: 

01.  Acabativa: personalidade com inúmeros trabalhos proexológicos finalizados. 

02.  Autocientificidade: cientista autopesquisador descobridor de neoverpons. 

03.  Automotivação: conscin automotivada para a evolução. 

04.  Autoparapsiquismo: estudante do desenvolvimento autoparapsíquico. 
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05.  Bibliofilia: ser humano bibliófilo, frequentador de bibliotecas, livrarias, sebos e pa-

pelarias. 

06.  Cerebralidade: personalidade cultivadora de alimentação adequada para o cérebro. 

07.  Cognofilia: pesquisadora exaustiva de temas homeostáticos, neutros e nosográficos. 

08.  Continuísmo: personalidade persistente na autodidaxia. 

09.  Cosmoética: conscin atualizadora do código pessoal de Cosmoética. 

10.  Curiosidade: ser humano dedicado aos estudos em geral. 

11.  Descrencialidade: pré-serenão incrédulo, autexperimentador, orientado pelo princí-

pio da descrença (PD). 

12.  Empreendedorismo: conscin empreendedora da autocognição. 

13.  Estilística: conscin redatora em diferentes estilos de escrita interassistencial. 

14.  Gesconofilia: autor de obras grupais, além das publicações pessoais. 

15.  Instrumentalidade: pré-serenão portador de artefatos úteis do saber. 

16.  Mentalsomaticidade: conscin utilizadora assídua do mentalsoma. 

17.  Neofilia: ser humano interessado em neoideias e aprendiz de si mesmo. 

18.  Poliglotismo: personalidade investidora na aprendizagem de novos idiomas. 

19.  Tecnicidade: ser humano conhecedor e usuário da Tecnologia de ponta. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin semperaprendente, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Acronologia  da  recin:  Autotaquicogniciologia;  Neutro. 

02.  Antagonismo  imitação  /  evitação:  Conviviologia;  Neutro. 

03.  Aptidão  a  conhecer:  Autexperimentologia;  Neutro. 

04.  Assertividade  cosmoética:  Experimentologia;  Homeostático. 

05.  Autodidatismo:  Parapedagogiologia;  Neutro. 

06.  Catálise  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Coleta  seletiva:  Autexperimentologia;  Homeostático. 

08.  Compensação  intraconsciencial:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

09.  Conscienciólogo:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

10.  Corredor  heurístico:  Experimentologia;  Homeostático. 

11.  Escala  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

12.  Lacuna  da  formação  cultural:  Experimentologia;  Nosográfico. 

13.  Progressão  continuada:  Reeducaciologia;  Neutro. 

14.  Rotina  útil:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Zona  de  desconforto:  Autocoerenciologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN  SEMPERAPRENDENTE  BUSCA  A  AUTONOMIA  

COGNITIVA.  POR  MEIO  DOS  AUTESFORÇOS  CONTINUA-
DOS,  TORNA-SE  PROFESSORA  E  APRENDIZ  DE  SI  MES-
MA,  VISANDO  PREENCHER  O  PRÓPRIO  GAP  CULTURAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a importância de estudar conti-

nuamente, sendo professor(a) e aluno(a) de si mesmo(a)? Quais técnicas tem usado para otimizar 

essa condição? 
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C O N S C I N    S E R T A N E J A    NO R D E S T I N A  
( P A R A S S O C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin sertaneja nordestina é a pessoa, homem ou mulher, ressomada 

no sertão do Nordeste Brasileiro, caracterizada pelo estilo de vida rústico advindo de vida em ter-

ritório árido com escassez dos recursos básicos de sobrevivência, educação e desenvolvimento 

pessoal, podendo sucumbir aos ditames mesológicos ou tirar proveito evolutivo da condição vi-

venciada. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia.  O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra deriva 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmen-

te no Século XIII. O termo sertão tem origem controversa, vem do idioma Latim, desertanu, "re-

gião agreste, afastada dos núcleos urbanos e das terras cultivadas". Surgiu no Século XV. O termo 

nordeste deriva do Francês, nord, “norte”, e est, “este”. Surgiu no Século XIII. O sufixo ina pro-

vêm do Latim, inus.  

Sinonimologia: 1.  Conscin interiorana nordestina. 2.  Conscin sertaneja nordestinense.  

3.  Personalidade humana sertaneja nordestina. 

Neologia. As duas expressões compostas conscin sertaneja nordestina inconsciente  

e conscin sertaneja nordestina lúcida são neologismos técnicos da Parassociologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin litorânea. 2.  Conscin praieira. 3.  Conscin sulista. 4.  Cons-

cin sertanista. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi do sertanejo. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à geopolítica da Parassociologia Evolutiva. 

Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Grupocarmalida-

de: destinos entrelaçados. 

Coloquiologia: a conscin tabaroa nordestina. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal nordestino; o holopensene pessoal interiorota; o ho-

lopensene grupal belicista; o holopensene escravagista; o holopensene religioso; o holopensene 

autovitimizador; o holopensene da mágoa; o holopensene do orgulho; o holopensene da vingança; 

o holopensene do homem da terra; o holopensene da autescravidão; os conviviopensenes; a convi-

viopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; 

os xenopensenes; a xenopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os fixopense-

nes; a fixopensenidade; a intoxicação pensênica; a desassim geradora de lucidez pensênica a favor 

das reciclagens intraconscienciais. 

 

Fatologia: o regionalismo desencadeando a interiorose; o Rio São Francisco facilitador 

da chegada dos desbravadores ao sertão; a guerra político-religiosa de Canudos devastando a popu-

lação nordestina; a fuga da seca pelos nortistas imigrantes; o poder dos coronéis do sertão; o can-

gaço; o jegue enquanto personagem da paisagem sertaneja; a casa de farinha; a roça; a rapadura 

com farinha acompanhando o trabalhador da roça; a chegada do imigrante europeu no interior do 

sertão nordestino causada pelo cultivo da cana de açúcar nas terras litorâneas; o cultivo do milho; 

a cultivo da mamona; a dependência dos recursos naturais; o significado da banha de porco e do 
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toucinho na alimentação do sertanejo; o pequeno plantio do feijão para consumo próprio; o incenti-

vo do governo brasileiro para plantio de feijão em larga escala; a safra frustrada pela seca; o traba-

lho do imigrante na safra para angariar recursos financeiros e mudar-se para São Paulo; o aproveita-

mento da mão de obra barata do nordestino para construção das cidades; a ilusão da conquista de 

riqueza na cidade grande; as favelas das capitais brasileiras originadas da migração nordestina;  

a radiola; as músicas de sucesso tocadas no rádio; a cama de vara protegendo contra a cobra cas-

cavel; o jirau; a rede; a esteira; o teto de carnaúba; a palha de coco ou couro de boi servindo de te-

to; a cisterna de água sendo riqueza da família; o forró; o violão nas serenatas em noite de lua 

cheia; o triângulo; o costume de “passar a bolsa” entre os cavalheiros para patrocinar a festa; o di-

nheiro mofado dentro do colchão pelo “canguinha”; o guabiru; a “venda” sendo o supermercado 

da localidade; o dia da feira sendo o mais importante da semana; a arte das rimas e versos impro-

visados; o pé de umbu; o tamborete; o pião; o pote de barro para guardar a água; o casamento arran-

jado para conservar a família; o conservantismo; rotina rotineira; o alfabeto nordestino; a rotina 

mecânica; a crença da religiosidade enquanto tábua de salvação dos males do mundo; as festas re-

ligiosas; a busca de diamantes; os causos de “assombração”; o passeio na bruaca do jegue; o pé de 

mandacaru; a Internet quebrando a interiorose; o acesso à comunicação influenciando positiva  

e negativamente os “confins do mundo”; o preço da neorrotina; a heresia e a iconoclastia necessá-

rias para compreensão de neoverpons pela conscin sertaneja nordestina; a hipótese do infiltrado 

cosmoético otimizando o desenvolvimento intelectual local; o conflito de paradigma; a saída da in-

teriorose desencadeando a recuperação de cons; o retorno ao grupocarma familiar levando os fru-

tos evolutivos; a ressoma no sertão nordestino desenvolvendo a resiliência no intermissivista. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a geoenergia; o be-

licismo presente no padrão das consciexes na região identificado a partir de projeções lúcidas e da 

análise dos fatos; o heterassédio gerado a partir do autassédio da culpa e do medo no rompimento 

com o modo de vida do grupocarma familiar; a repercussão das amizades evolutivas no extrafísico 

da região de origem, a partir da interassistência. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo ideias-interesses dos grupos afins. 

Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da adaptabi-

lidade da consciência; o princípio da interassistencialidade; o princípio do exemplarismo pesso-

al (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) motivando a saída homeostática do 

grupo e o autocompromisso com a assistência multidimensional. 

Teoriologia: a teoria da reurbex explicando o renascimento em zona de conflito bélico; 

a teoria da evolução grupal; a teoria do Curso Intermissivo (CI) trazendo sentido às ideias inatas 

de liberdade. 

Tecnologia: a técnica da convivência sadia; a técnica do perdão; o uso da técnica da re-

ciclagem intraconsciencial (recin) para qualificação da assistência ao grupocarma; a técnica da 

tenepes na interassistência multidimensional. 

Voluntariologia: os voluntários do sertão; o voluntariado conscienciológico otimizando 

a recuperação dos cons magnos e reciclagem da postura interiorota. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o labo-

ratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Auto-

despertologia; o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico da Au-

torganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscien-

ciológico da Autoproexologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Recexo-

logia; o Colégio Invisível da Reurbanologia. 

Efeitologia: o efeito evolutivo do exemplarismo vanguardista; o efeito da honestidade, 

antidesperdício e busca de novas possibilidades no grupocarma familiar; o efeito da autocosmo-
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ética da conscin intermissivista na aceleração evolutiva do grupocarma; o efeito das guerras no 

holopensene local; o efeito reurbanizador da educação. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir da vivência da escassez de recursos 

básicos promovendo a reciclagem dos traços monárquicos; as neossinapses geradoras da empatia 

com o grupocarma na convivência diária. 

Ciclologia: o ciclo evolutivo ressoma–aprendizagem familiar–formação cultural–profis-

sionalização; o ciclo nascer-crescer-casar-parir-trabalhar-morrer; a quebra do ciclo da pasma-

ceira religiosa secular; o ciclo evolutivo ressomar-evoluir-dessomar; o ciclo ressoma-dessoma 

podendo ser restaurador para conscin vingativa. 

Enumerologia: a tares ao invés da tacon; a reciclofilia ao invés da interiorose; a ciência 

ao invés da religião; a assistência ao invés da autovitimização; o perdão ao invés da ofensividade; 

a gratidão ao invés do orgulho; a mentalsomática ao invés da psicossomática. 

Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio necessidades básicas–ne-

cessidades evolutivas; o binômio vida sertaneja–mesméxis; o binômio pasmaceira secular–reurbex. 

Interaciologia: a interação proexológica migração nordestina–migração cognopolita. 

Crescendologia: o crescendo compreensão da Conscienciologia–escrita tarística na fa-

se executiva proexológica.  

Trinomiologia: o trinômio comodismo-conservadorismo-tradicionalismo. 

Polinomiologia: o polinômio reciclar-reeducar-ressocializar-repensenizar; o polinômio 

evolutivo ressoma–recuperação de cons–voluntariado–desenvolvimento do parapsiquismo–escri-

ta–tenepes. 

Antagonismologia: o antagonismo luta por terras / pacificação íntima; o antagonismo 

proéxis tarística / permanência em zona de conforto taconista; o antagonismo monoideísmo  

/ neoideia; o antagonismo conscin large / conscin miserê. 

Paradoxologia: o paradoxo mudança para novo local–continuísmo de costumes secula-

res; o paradoxo da ressoma em local predominantemente religioso não impedir a recuperação de 

cons magnos. 

Politicologia: a democracia; a meritocracia; a cosmocracia. 

Legislogia: a lei da sobrevivência; a lei do sertão provocando interprisão grupocármica; 

a repetição secular da lei de talião; a lei do coronelismo prevalecendo na extrafisicalidade; a lei 

de causa e efeito influenciando a ressoma; a lei do maior esforço para mudar de vida. 

Filiologia: a bibliofilia; a leiturofilia; a conviviofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia;  

a recinofilia; a projeciofilia abrindo possibilidades diferenciadas da realidade intrafísica. 

Fobiologia: a neofobia; a fobia aos fatos e parafatos evidenciadores de mudanças pesso-

ais e grupais. 

Sindromologia: a síndrome da interiorose; a síndrome do justiceiro; a síndrome de Ga-

briela; a síndrome do conflito de paradigmas. 

Maniologia: a mania de surperstições; a mania de repetir costumes anacrônicos antievo-

lutivos. 

Mitologia: o mito de o nordestino ser menos inteligente se comparado ao sulista; os mi-

tos familiares redutores do autodiscernimento; o mito de ser infeliz longe da família; o mito de  

a felicidade estar relacionada aos recursos financeiros; o mito de a subserviência aos poderosos 

gerar proteção; o mito do “se Deus quiser” terceirizando responsabilidades e escolhas pessoais. 

Holotecologia: a convivioteca; a ressomatoteca; a socioteca; a parassocioteca; a grupo-

carmoteca; a intermissioteca; a evolucioteca. 

Interdisciplinologia: a Parassociologia; a Intrafisicologia; a Sociologia; a Geopolitico-

logia; a Grupocarmologia; a Conviviologia; a Somatologia; a Ressomatologia; a Seriexologia;  

a Recexologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin sertaneja nordestina; a consréu ressomada; a conscin vulgar;  

a conscin belicista; a conscin escravagista; a conscin retirante; a conscin conformada; a conscin 
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desbravadora de terras; a conscin bandeirante; a conscin sertanista; a conscin religiosa; a isca hu-

mana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; 

a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o sanfoneiro; o zabumbeiro; o tocador de cuíca e de pandeiro; o repen-

tista; o trabalhador da roça; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-

ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante exis-

tencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-

cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano;  

o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o jagunço do coronel. 

 

Femininologia: a sanfoneira; a zabumbeira; a tocadora de cuíca e de pandeiro; a repen-

tista; a trabalhadora da roça; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-

ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante 

existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pa-

rapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertulia-

na; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a parteira. 

 

Hominologia: o Homo sapiens barrius; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens in-

teriopathophilicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens religiosus; o Homo sapiens vul-

garis; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens recyclans. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin sertaneja nordestina inconsciente = a consciência intrafísica do 

sertão do nordeste bairrista, interiorota, apegada à terra natal, sem autoconsciência quanto à evo-

lução consciencial; conscin sertaneja nordestina lúcida = a consciência intrafísica do sertão do 

nordeste neofílica, cônscia do seu papel assistencial no local de origem, possuidora de postura 

pró-evolutiva a favor do grupocarma. 

 

Culturologia: a cultura regionalista; a cultura da fraternidade; a cultura do antidesper-

dício alimentar; a desassimilação da cultura interiorana; a assimilação dos princípios éticos da 

cultura familiar. 

 

Diversidade. A Região Nordeste brasileira apresenta grande diversidade cultural, com ele-

mentos indígenas, escravos africanos e imigrantes europeus.  

Geografia. O Nordeste é composto pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Apresenta características físicas e so-

cioeconômicas variando de acordo com a região, definindo as sub-regiões: Meio-Norte, Zona da 

Mata, Agreste e Sertão.  

 

Sertão. A extensa área de clima semiárido, apresentando temperaturas médias elevadas, 

entre 25 e 30 graus Celsius, conhecido como “Polígono das Secas”, compreende o centro da Regi-

ão Nordeste e está presente em quase todos os estados. Os índices de chuvas são baixos e irregu-

lares, com a ocorrência periódica de secas. A vegetação típica é a caatinga. As chuvas concen-

tram-se em apenas 3 ou 4 meses do ano e a pluviosidade no Sertão atinge a média de 750 mm 

anuais, sendo, em algumas áreas, abaixo de 500 mm ao ano. 
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Taxologia. Sob a ótica da Cognografia, eis, a seguir, em ordem alfabética, 69 vocábulos 

e expressões típicos utilizados pela conscin sertaneja nordestina, seguidos do significado, explici-

tando a linguagem e costumes do Sertão: 

01. Abestalhado: burro; besta. 

02. Abilolado: pessoa imbecil. 

03. Água de chocalho: muito falante. 

04. Aguado: sem gosto. 

05. Amostrado: metido. 

06. Apertado: com dor de barriga. 

07. Arretado: porreta; bacana. 

08. Arrodeio: dar volta; subterfúgio. 

09. Avexado: apressado. 

10. Baixar a crista: tornar-se manso, humilde. 

11. Baixar a ripa: surrar; falar mal de alguém. 

12. Banda voou: descompromissado; sem valor. 

13. Beber com farinha: beber demais. 

14. Bruguelo: neném; filho muito pequeno. 

15. Buchada: prato típico à base de bucho de bode. 

16. Buchuda: grávida. 

17. Butuca: estar de olho. 

18. Cabaço: hímen; virgindade. 

19. Cabelo de fuá: pixaim; cabelo assanhado. 

20. Cabra da peste: afoito; destemido; corajoso. 

21. Cair na lapa do mundo: viajar sem destino. 

22. Caixa-prego: cafundó; no fim do mundo. 

23. Calçola: calcinha. 

24. Califon: sutiã. 

25. Cambito: perna muito fina; objeto para tocar tarol (baqueta). 

26. Cambota: indivíduo de pernas arqueadas. 

27. Canguinha: mesquinho. 

28. Cara lisa: indivíduo cínico, “cara lisa sem vergonha”. 

29. Careta: máscara de carnaval. 

30. Caritó: condição da mulher velha, sem ter casado. 

31. Catraia: mulher feia. 

32. Chambregar: sarro; namorar pesado. 

33. Chapa: foto. 

34. Chapuletada: tapa na nuca. 

35. Coronha: calça curta. 

36. Cuma: como. 

37. Curiando: espiando. 

38. Danar-se no mundo: desaparecer; pegar a estrada. 

39. De boi: menstruada. 

40. Descabriado: sem jeito; alguém após levar 1 fora. 

41. Desprevenida: à vontade; de camisola; sem sutiã. 

42. Encruado: diz-se do indivíduo não crescido. 

43. Esse menino: para chamar alguém no caso de não saber ou ter esquecido o nome. 

44. Fazer 1 serviço: matar alguém por encomenda; por empreitada. 

45. Forrobodó: arrasta-pé; festa dançante. 

46. Fubazento: encardido; perdido a cor original. 

47. Fubica: carro velho; jogo de dados. 

48. Fuxico: fofoca; mexerico. 

49. Gaitada: risada; gargalhada; deboche. 

50. Ingembrar: entortar.  



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

7046 

51. Inté: adeus; até logo. 

52. Lá e lô: frente e verso; 1 lado e outro. 

53. Mão-de-vaca: mesquinho; sovina. 

54. Miolo de pote: conversa fiada; conversa “sem pé nem cabeça”. 

55. Môco: surdo. 

56. Mundiça: ralé; pobreza. 

57. Munganga: contração facial; careta; trejeito; palhaçada. 

58. Muriçoca: pernilongo; mosquito. 

59. Ontonce: então. 

60. Oxente: determina surpresa; derivado de “oh gente”. 

61. Pitaco: palpite. 

62. Quenga: prostituta. 

63. Sarapatel: cozido de miúdos. 

64. Subaco: axila. 

65. Subejo: resto de comida ou água. 

66. Taiada: fatia; pedaço. 

67. Troço: objeto sem valor. 

68. Vixe: exprime espanto, derivada de “oh virgem”. 

69. Zarolho: vesgo. 

 

Mundividência. A educação é a forma de expandir a visão de mundo de qualquer povo. 

Através do conhecimento é possível sair do acanhamento intelectual, da monovisão e do bairris-

mo. O desenvolvimento da projetabilidade lúcida é outra forma de expandir e curar a interiorose, 

promovendo o abertismo consciencial e o Universalismo.  

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin sertaneja nordestina, indicados para a expansão 

das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático.  

02.  Acanhamento:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

03.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 

04.  Acomodação  mimética:  Automimeticologia;  Nosográfico. 

05.  Adaptabilidade:  Adaptaciologia;  Neutro. 

06.  Antiescravização  consciencial:  Maxifraternologia;  Neutro.  

07.  Bairrismo:  Intrafisicologia;  Neutro. 

08.  Cosmovisiologia:   Cosmoconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Emigração  voluntária:  Conviviologia;  Neutro. 

10.  Gauchismo:  Parassociologia;  Neutro. 

11.  Gratidão  mesológica:  Holomaturologia;  Homeostático. 

12.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

13.  Interiorose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Medo:  Subcerebrologia;  Nosográfico. 

15.  Ressoma  na  Trifron:  Ressomatologia;  Neutro. 

 

A  CONSCIN  SERTANEJA  NORDESTINA,  QUANDO  REGIO-
NALISTA  INTERIOROTA,  PODE  SUCUMBIR  À  MESOLOGIA  

E  PERMANECER  FIXADA  À  AUTESCRAVIDÃO,  SEM  PRO-
MOVER  OS  ACERTOS  GRUPOCÁRMICOS  NECESSÁRIOS. 
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o nível de interiorose e a condição de 

autescravidão mesológica? Admite a condição de abertismo consciencial como passo importante 

para promoção da evolução grupocármica? 
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a 214. 
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E. J. R. 
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C O N S C I N    S O L I D Á R I A  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin solidária é a pessoa, homem ou mulher, com temperamento fi-

lantropo, humanitário, altruísta, generoso, solícito e doador, sempre predisposta, disponível e inte-

ressada em prestar auxílio, apoio, amparo ou ajuda espontânea a outrem em alguma contingência 

intra ou extrafísica. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé- 

culo XIII. A palavra solidária vem do idioma Francês, solidaire, “inteiro; completo; interdepen-

dente”, de solide, e esta do idioma Latim, solidus, “firme. inteiro; sólido”. Apareceu no Século 

XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Conscin solícita. 2.  Conscin prestimosa. 3.  Conscin gentil. 4.  Cons-

cin fraterna. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin solidária, conscin minissolidária e cons-

cin maxissolidária são neologismos técnicos da Perfilologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin egoísta. 2.  Conscin indiferente. 3.  Conscin hostil. 

4.  Conscin vampirizadora. 5.  Conscin assediadora. 

Estrangeirismologia: o modus vivendi pacífico; o modus operandi altruísta; o feeling 

fraterno com conscins e consciexes; o rapport com amparo de função; o help no tempo certo com 

muita delicadeza; o timing assistencial; as benesses da conscin large; o checklist quanto às ações 

assistenciais. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à solidariedade interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Estenda-

mos a solidariedade. Mantenhamos solidariedade amorosa. 

Coloquiologia: o ato solidário de assistir sem olhar a quem; o ato de desenrolar o tapete 

vermelho fazendo a diferença; o velho ditado a agulha puxa a linha; o ato de saber fazer sala;  

o jogo de cintura referente à família nuclear; a ponderação para não jogar pérolas aos porcos;  

o ato de saber quando colocar ou tirar a lenha da fogueira. 

Ortopensatologia: Eis 4 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema, 

classificadas em 3 subtítulos: 

1.  “Conviviologia. Na intrafisicalidade predomina a consagração, na extrafisicalidade 

predomina a solidariedade”. 

2.  “Definições. A solidariedade na culpa é cumplicidade”. “A cumplicidade na ino-

cência é solidariedade”. 

3.  “Estágios. A amizade, a solidariedade, a generosidade e a interassistencialidade são 

os estágios iniciais da megafraternidade”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da solidariedade; o holopensene pessoal do equilí-

brio íntimo; o holopensene da megafraternidade; o holopensene universalista; o holopensene da 

assistência silenciosa; o holopensene pessoal predisponente à Autopesquisologia; o holopensene 

pessoal da Interassistenciologia; o holopensene pessoal da convivialidade sadia; o holopensene 
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pessoal da Cosmovisiologia; o holopensene da empatia e disponibilidade assistencial; o holopen-

sene das ideias intermissivistas; o holopensene da Energossomatologia; o holopensene pessoal da 

gratidão; o holopensene prestimoso; os genopensenes; a genopensenidade; os neopensenes; a neo-

pensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; as ortopensenidade; 

os grafopensenes; a grafopensenidade; a pensenidade compartilhada com o grupo evolutivo; o di-

recionamento pensênico harmônico à Tudologia. 

 

Fatologia: a solidariedade espontânea nas relações diuturnas; a assistência sem plateia;  

a realização da assistência sem alarde; a cordialidade espontânea; o olhar fraterno; a solidariedade 

sem ingenuidade; a gentileza nos menores gestos; a solidariedade silenciosa; a observação silenci-

osa e atenta da demanda assistencial; os epítetos sem malícia ou segundas intenções; os mimos 

prazerosos; a autassistência para qualificar a heterassistência; as autopesquisas reverberando na 

empatia; a autopacificação vivenciada; o perdão sendo o “pulo do gato” para evolução; a Cosmo-

ética e a fraternidade caminhando juntas; o bom humor na atuação enquanto mediador da assis-

tência; o solilóquio sadio; a brandura; o convívio diário sem forçar as aparências; a opção pela au-

tocientificidade; a evitação de estupro evolutivo; a serenidade tarística; a tares feita com ternura;  

a ausência de ressentimentos; a gentileza com o colega recém-chegado; a evitação da acepção de 

pessoas; o sobrepairamento; o respeito quanto ao nível evolutivo de cada consciência; o reconhe-

cimento do limite da compreensão do ouvinte; o ato de saber ouvir; o convívio com os princípios 

conscienciais; a realização satisfatória da proéxis; as atitudes fraternas gerando saldo positivo na 

Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); as autexperiências compartilhadas entre compassageiros evoluti-

vos; o ganho do autoconhecimento possibilitando a recuperação de cons; a autocompreensão do 

poder tarístico com fraternismo; as dinâmicas parapsíquicas oportunizando o trabalho de solidari-

edade; o ato de priorizar o positivo, descartando a “fofin”; a valorização dos trafores; a reciproci-

dade entre colegas enriquecendo as vivências; a transparência proporcionando confiança no outro; 

o atuação enquanto isca humana lúcida; a autoconvivialidade sendo o maior rapport para a assis-

tência deleitosa; a solidariedade compreendida nos debates em cursos, palestras e dinâmicas para-

psíquicas; a satisfação íntima pela assistência prestada; as benesses e deleites da conscin large;  

a postura de doador universal sendo ponte para a desperticidade; a vivência autoconsciente na 

condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a compreensão  

e verbação da transafetividade; a Cosmoética Assistencial. 

 

Parafatologia: a autovivência contínua do estado vibracional (EV) profilático; a paras-

solidariedade do amparador extrafísico; a solidariedade dos amparadores explicitada em proje-

ções conscienciais (PCs); o perfil assistencial atraindo consciexes afins; a leitura energética; as 

inspirações extrafísicas; as PCs clareando os fatos e parafatos; a naturalidade assistencial espontâ-

nea levada para a dimensão extrafísica; os paraouvidos para receber as ideias tarísticas; a assimi-

lação simpática (assim) e desassimilação simpática (desassim) de energias conscienciais (ECs);  

o autencapsulamento parassanitário; o bem-estar percebido após as transmissões energéticas ho-

meostáticas; a autoliderança na convivialidade interdimensional; a blindagem energética automá-

tica dos ambientes; a convicção de o energossoma ser usina ininterrupta de energia; a Central Ex-

trafísica da Fraternidade (CEF). 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo solidariedade-presteza; o sinergismo autopacificação– 

–pensenes sadios; o sinergismo Cosmoética-amparabilidade; o sinergismo autoproéxis-assistên-

cia; o sinergismo Cosmoética-conscienciofilia; o sinergismo das afinidades conscienciais; o si-

nergismo autoconsciência intermissiva–amparabilidade intra e extrafísica; o sinergismo evoca-

ções sadias–companhias afins. 

Principiologia: o princípio do autorrespeito; o princípio cosmoético do respeito à intra-

consciencialidade alheia; a evitação do princípio do talião; o princípio cosmoético de objetivar 

sempre o melhor para todos; o princípio da empatia evolutiva; o princípio de nada acontecer por 
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acaso; o princípio da atração dos afins; o princípio de a semeadura ser opcional e a colheita 

obrigatória; o princípio da responsabilidade interassistencial. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando intenções. 

Teoriologia: a teoria da assistencialidade; a teoria do pensene; a teoria da paragenéti-

ca; a teoria da responsabilidade pessoal pelo resultado da comunicação tarística; a teoria da 

evolução consciente. 

Tecnologia: a técnica do autoconvívio; a técnica da interassistencialidade evolutiva;  

a técnica de não pensar mal de ninguém; a técnica da tenepes; a técnica da tares de maneira 

paulatina; a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica do acoplamento 

energético qualificando a interação; a técnica do encapsulamento quando necessário; as técnicas 

energéticas; a técnica dos mimos energético. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico com voliciolina e presteza. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório 

conscienciológico da vida cotidiana diuturna; o laboratório conscienciológico da Interassisten-

ciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório consciencio-

lógico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o holopensene 

do verbetógrafo tarístico, compartilhando o labcon no debate do Curso de Longo Curso. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Proexologia; 

o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas. 

Efeitologia: o efeito da solidariedade no equilíbrio holossomático; o efeito benéfico da 

respeitabilidade intermissiva; o efeito positivo do bom humor; o efeito da empatia; o efeito da ta-

res com ponderação na Socin; o bem-estar enquanto efeito da solidariedade autêntica; o efeito 

harmonizador dos pensenes elevados; o efeito da satisfação íntima auferida pela coerência com  

a autoproéxis; o efeito do acolhimento espontâneo a todo tipo de consciência. 

Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da convivialidade; as neossinapses obtidas 

com as exteriorizações de energias assistenciais; a recuperação das neossinapses do Curso Inter-

missivo (CI); as neossinapses nascidas da escrita do verbete. 

Ciclologia: o ciclo dessoma-ressoma; o ciclo algoz-vítima; o ciclo perdão–assistência 

mútua; o ciclo compreensão-perdão; o ciclo proéxis-euforex; o ciclo autopesquisa–mão na mas-

sa; o ciclo autoconhecimento-gratidão-retribuição. 

Enumerologia: a aproximação espontânea; o gesto de atenção; a confiança recíproca;  

a troca de energia; a amizade consolidada; o convívio prazeroso; o sentimento elevado. 

Binomiologia: o binômio solidariedade-naturalidade; o binômio assistencialidade-fra-

ternidade; o binômio autoconfiança-heteroconfiança; o binômio psicosfera sadia–assistência 

profícua; o binômio autopesquisa-responsabilidade; o binômio paragenética-temperamento;  

o binômio assistência tarística–evolução; o binômio Socin-Sociex; o binômio contato tarístico– 

–gratidão. 

Interaciologia: a interação das energias afins; a interação autodomínio energético–au-

toparapsiquismo; a interação primeiro-segundo-próximos passos; a interação autoconhecimento–

–qualificação assistencial–amparabilidade; a interação assunção da proéxis–compromisso pra-

zeroso; a interação pré-humano–humano; a interação estilo de pensenizar–estilo de interagir. 

Crescendologia: o crescendo solidariedade-fraternismo; o crescendo Planeta-Hospital–

–Planeta-Escola; o crescendo tacon-tares; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo grati-

dão-retribuição. 

Trinomiologia: o trinômio empatia-compreensão-assistência; o trinômio contato visu-

al–contato energético–leitura energética; o trinômio autopensenes–autopensenosfera–energosfe-

ra pessoal enquanto fontes de autopesquisa para qualificação assistencial; o trinômio bom hu-

mor–reciprocidade–interação; o trinômio acolhimento-compreensão-pacificação; o trinômio an-

tes-durante-depois; o entendimento contextual no trinômio automotivação-trabalho-lazer; o tri-

nômio fraternidade–universalismo–sentimento elevado. 

Polinomiologia: o polinômio espontaneidade-naturalidade-simplicidade-autenticidade; 

o polinômio empatia-compreensão-cosmoética-amparo; o polinômio acolhimento-esclarecimen-

to-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio autonomia–liberdade–responsabilidade–li-
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vre arbítrio–autoliderança; o polinômio atenção holossomática–acoplamento–resultado positi-

vo–bem-estar íntimo. 

Antagonismologia: o antagonismo solidariedade / indiferença; o antagonismo altruís-

mo / egoísmo; o antagonismo cordialidade / grosseria; o antagonismo de bem com a vida / insa-

tisfação íntima; o antagonismo conscin large / conscin miserê; o antagonismo utilização do tra-

for / autovitimização; o antagonismo assistência sincera / interesses secundários; o antagonismo 

conscin cosmoética / conscin anticosmoética; o antagonismo perfil assistencial universalista  

/ perfil sectarista seletivo. 

Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais profundo o autoconhecimento maior a imer-

são na assistência; o paradoxo de o desconforto no acoplamento patológico consciente promover 

bem-estar e euforia após a assistência. 

Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a conscienciocra-

cia; a evoluciocracia; a discernimentocracia; a interassistenciocracia. 

Legislogia: as leis megafraternas; a lei da voliciolina; a lei do livre arbítrio. 

Filiologia: a fraternofilia; a interassistenciofilia; a conviviofilia; a amparofilia; a consci-

enciofilia; a cosmoeticofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a fobia aos preconceitos; a superação do medo de amar fraternalmente, de 

maneira universal, devido à posição social. 

Sindromologia: a síndrome do perfeccionismo; a superação da síndrome da ectopia afe-

tiva (SEA); a síndrome do justiceiro justificando a falta de respeito e solidariedade ao momento 

evolutivo alheio; a autossuperação da síndrome do egoísmo; a superação da síndrome do vampi-

rismo energético acabando com o medo do assediador. 

Maniologia: o combate às egomanias; a eliminação da megalomania; a eliminação da 

mania do criticismo; a sofomania. 

Mitologia: o ato de descartar o mito da perfeição. 

Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca;  

a pacificoteca; a energoteca; a autopesquisoteca; a proexoteca. 

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Fraternologia; a Traforologia; a Equilibriologia;  

a Intrafisicologia; Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Proexologia; a Interassistenciolo-

gia; a Amparologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin solidária; a conscin companheira; a conscin empática; a consci-

ência megafraterna; a conscin receptiva; a isca humana lúcida; o ser desperto; a pessoa autêntica; 

a minipeça interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o homem fraterno; o homem íntegro; o acoplamentista; o agente retro-

cognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;  

o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;  

o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o dupló-

logo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exem-

plarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; 

o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o siste-

mata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a mulher fraterna; a mulher íntegra; a acoplamentista; a agente retrocog-

nitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cog-

nopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a consci-

enciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;  

a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplaris-

ta; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a te-
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nepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; 

a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens solidarius; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens 

harmonicus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens assistentialis; 

o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens benevolens. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin minissolidária = aquela manifestando-se de maneira pacífica  

e colaboradora na convivência cotidiana; conscin maxissolidária = aquela atuando com cosmoéti-

ca na condição de minipeça interassistencial lúcida. 

 

Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura intermissivista; a cultura da soli-

dariedade através da tarefa do esclarecimento; a cultura da tares; a cultura do respeito às dife-

renças; a cultura do parapsiquismo; a cultura do enciclopedismo; a cultura da retribuição dos 

aportes existenciais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin solidária, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01. Altruísmo:  Policarmologia;  Homeostático. 

02. Amparofilia:  Amparologia;  Homeostático. 

03. Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04. Autofamiliaridade  ascendente:  Autoconviviologia;   Homeostático. 

05. Compassageiro  evolutivo:  Evoluciologia;  Neutro. 

06. Conscin  benévola:  Conscienciometrologia;  Homeostático. 

07. Conscin  large:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

08. Conscin-solução:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

09. Convívio  com  amparador:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

10. Efeito  intermissivo:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

11. Eficácia  evolutiva:  Evoluciologia;  Neutro. 

12. Magnanimidade:  Automagnanimologia;  Homeostático. 

13. Relação  conscin-consciex:  Conviviologia;  Neutro. 

14. Relação  interconsciencial:  Paraconviviologia;  Neutro. 

15. Senso  de  fraternidade:  Conviviologia;  Homeostático. 

 

O  AUTOCONHECIMENTO  E  OS  PENSENES  SOLIDÁRIOS,  
HARMÔNICOS,  FRATERNOS,  COSMOÉTICOS  E  UNIVERSA-
LISTAS  LEVAM  A  CONSCIN  PREDIPOSTA  À  INTERASSIS-
TÊNCIA  TARÍSTICA  E  À  ORTOCONVIALIDADE  DELEITOSA. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, penseniza a respeito da solidariedade? Admite 

ter a proéxis atrelada à assistência? Quais os efeitos evolutivos daí advindos? 

 
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; 
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glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexi-

cográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 

433, 476 e 637. 

 

M. L. P. 
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C O N S C I N - S O L U Ç Ã O  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin-solução é aquela pessoa liberta de autorreivindicações egoicas, 

vivenciando, lucidamente, o sinergismo evolutivo autodisponibilidade assistencial–expertise tra-

forística, nos esforços diuturnos voltados à identificação, análise e resolução de situações-proble-

ma, surgidas nos contextos sociais ou parassociais nos quais se insere. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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 prefixo intra procede tam-

bém do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico vem do mesmo idioma Latim, physicus,  

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também 

no Século XIII. A palavra solução provém igualmente do idioma Latim, solutio, “decomposição; 

desprendimento; liberdade; separação; solução”. Apareceu no Século XIV. 

Sinonimologia: 01.  Indivíduo-solução; pessoa-solução; sujeito-solução. 02.  Conscin 

especialista pró-evolutiva; perito humano cosmoético. 03.  Consultor humano. 04.  Orientador in-

trafísico. 05.  Conscin mediadora. 06.  Conscin parapsíquica assistencial. 07.  Conscin amparado-

ra. 08.  Conscin-líder interassistencial. 09.  Gênio humano cosmoético. 10.  Conscin-trafor. 

Neologia. As 4 expressões compostas conscin-solução, conscin-solução óbvia, conscin- 

-solução sutil e conscin-solução anônima são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 01.  Conscin-problema; pessoa problemática; sujeito complicado.  

02.  Pessoa conflituosa. 03.  Indivíduo iracundo; pessoa irascível. 04.  Conscin assediadora; cons-

cin baratrosférica. 05.  Pessoa competitiva. 06.  Líder humano autocrático. 07.  Conscin autoviti-

mizada. 08.  Indivíduo inepto; pessoa obtusa. 09.  Conscin negligente. 10.  Pessoa apática. 

Estrangeirismologia: o skilled technician; o good judge; o esprit agile; a personal abi-

lity; o savoir-faire; o étincellement da inteligência; a spark mentalsomática; o benchmarking;  

a key to the problem; a brillant solution; a best solution; o masterful job; o awakening para a in-

terassistencialidade; o evolutive way. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à autocompetência interassistencial. 

Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Interassistencia-

lidade: megassolução evolutiva. 

Coloquiologia. Eis 2 princípios coloquiais a serem lembrados, anteriormente a qualquer 

intervenção assistencial: – Só deve por banca quem tenha, de fato, competência. Muito ajuda 

quem não atrapalha. 

Filosofia: o Megafraternismo. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os lucidopensenes; a lu-

cidopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os harmonopensenes; a har-

monopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os conviviopensenes; a convivio-

pensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopenseni-

dade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os heuristico-

pensenes; a heuristicopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopense-

nes; a evoluciopensenidade; a autopensenização libertária. 
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Fatologia: a compreensão teática da autodisponibilidade interassistencial; o altruísmo 

potencializado pelos autotrafores; o entendimento gradativo da convivialidade interassistencial;  

a solidariedade explícita; a autabnegação cosmoética invisível; a descentralização do ego; a anti-

vitimização; a oportunidade de ajudar; a pessoa, o local e o momento certos; o desafio perante  

o problema; a tábula rasa ao examinar o problema; o talento para antever necessidades e oportuni-

dades; a aptidão para avaliar dificuldades e riscos; a habilidade para mediar e administrar confli-

tos; a dosagem da tares; a sagacidade para perceber as nuances do problema; a evitação das con-

clusões precipitadas; a celeridade nas ações profiláticas; a evitação das postergações insidiosas;  

a capacidade para mudar o bloco autopensênico; a perícia para dar guinadas no rumo dos aconte-

cimentos; a decisão pelo plano B; a escuta fraterna; a escuta técnica; a facilitação do diálogo;  

a restauração das comunicações interpessoais; as soluções positivas e pacíficas resultantes das ne-

gociações cosmoéticas; a promoção de consensos; a conciliação de interesses; a função de bom-

beiro diante do binômio fofocas-intrigas; a dissolução de malentendidos; o estímulo à intercom-

preensão; o incentivo à intercooperação; a iniciativa para agir em situação crítica; a evitação da 

omissão deficitária; a imperturbabilidade frente aos imprevistos; o domínio razoável do sistema 

nervoso periférico; a recusa às alianças anticosmoéticas; o descarte dos favoritismos; a dissipação 

das “panelinhas”; a eliminação dos acobertamentos espúrios; a evitação dos “panos quentes”;  

a rejeição à conduta politiqueira; a dispensa da fala melíflua; a substituição das queixas pelas so-

luções viáveis; as experiências acumuladas; o know-how profissional; o autabertismo aos avanços 

da Ciência; a capacidade de inovar diante do estabelecido; a priorização dos ambientes sociais es-

timulantes às neoideias; a infiltração cosmoética nos ambientes sociais problemáticos; a autossu-

peração dos contrafluxos e gargalos evolutivos; o autofoco dirigido à solução e não ao problema; 

o megafoco fixado na maxiproéxis grupal; a inteligência evolutiva (IE) aplicada à maxiproéxis 

policármica. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética ener-

gética e parapsíquica pessoal; a escuta parapsíquica; a parapercuciência multidimensional; a solu-

ção parapsíquica; a autoconectividade com a extrafisicalidade evoluída; a convivência inevitável 

com as conscins e consciexes baratrosféricas; a tares antipática, com repercussões multidimensio-

nais; a suportabilidade da condição de porta-assistidos extrafísicos; a inspiração do amparo de 

função no momento crítico; o exemplarismo multidimensional a partir da solução cosmoética;  

a Paradiplomacia teática; a recomposição dos erros holobiográficos; a limpeza das assinaturas 

pensênicas cacoborradas da História Pessoal; os resgates holocármicos libertários; a transforma-

ção dos vínculos bélicos do passado em vínculos de afeição sincera; a descoberta da fraternidade; 

a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a megafraternidade vivenciada. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo autolucidez–expertise–autodisponibilidade assistencial; 

o sinergismo engenhosidade pessoal–amparabilidade extrafísica; o sinergismo bom senso–criati-

vidade; o sinergismo clareza de objetivos–intencionalidade cosmoética–flexibilidade autopensê-

nica; o sinergismo visão micro–visão macro. 

Principiologia: o princípio pessoal da ampliação continuada da capacidade assisten-

cial; o princípio da convivialidade evolutiva; o princípio de intencionar o melhor para todos; 

o princípio cosmoético do entre males, o menor; o princípio do posicionamento pessoal; o princí-

pio da verpon; o princípio de nenhuma solução ser ponto final; o princípio do exemplarismo pes-

soal (PEP). 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria da evolução consciente; 

as teorias das profilaxias; a teoria das neoideias; a teoria e a prática do autodidatismo ininter-

rupto; a teoria da Conviviologia Cosmoética; a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas administrativas; as técnicas criativas; as técnicas educacionais; 

as técnicas científicas; as técnicas diagnósticas; as técnicas terapêuticas; as técnicas de sobrevi-
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vência; as técnicas diplomáticas e paradiplomáticas; a técnica do algoritmo; a tecnologia da in-

formação (TI) aplicada ao planejamento técnico das ações; a autadequação às novas tecnolo-

gias. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório cons-

cienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o labo-

ratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo 

(CI); o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico 

da Evoluciologia; o laboratório da vida cotidiana. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tecnólogos; o Colégio Invisível dos Polímatas;  

o Colégio Invisível dos Pensenologistas; o Colégio Invisível dos Sensitivos Parapsíquicos; o Co-

légio Invisível dos Seres Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível 

dos Serenões; o Colégio Invisível da Interassistenciologia. 

Efeitologia: o efeito da genialidade cosmoética aplicada ao desenvolvimento científico; 

o efeito da genialidade a serviço da interassistencialidade. 

Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas verpons; as paraneossinapses vinca-

das na Paragenética da conscin, a cada solução nova encontrada. 

Ciclologia: o ciclo sondagem-experimentação-diagnóstico-solução; o ciclo de gerencia-

mento de atividades PDCA (plan; do; check; act), aplicado à análise e solução de problemas;  

o ciclo iniciativa-acabativa; o ciclo da inventividade aguda; o ciclo mentalsomático planejar-re-

fletir-decidir; a evitação do ciclo patológico de acusações mútuas nas negociações de paz; o ci-

clo recebimento-retribuição. 

Enumerologia: a conscin articuladora; a conscin-conceptáculo; a conscin-fonte; a cons-

cin large; a conscin pacificadora; a conscin polissêmica; a conscin strong profile; a conscin- 

-trator. 

Binomiologia: o binômio inspiração-transpiração; o binômio proficiência-percuciên-

cia; o binômio dificuldade-oportunidade; o binômio crise criativa–solução inovadora; o binômio 

detalhe decisivo–detalhe final; o binômio assunto pendente–assunto encerrado; o binômio ato 

definitório–ato decisório. 

Interaciologia: a interação solidariedade-altruísmo-tares; a interação problemática-so-

lucionática; a interação Lógica-Heurística; a interação raciocínio divergente–raciocínio conver-

gente; a interação imaginação-fatos-parafatos; a interação parapsiquismo–raciocínio dedutivo;  

a interação associação ideativa–inteligência conceptual. 

Crescendologia: o crescendo questão inteligente–solução genial; o crescendo problema 

complexo–solução simples; o crescendo soluções alternativas–insigths novos–soluções ousadas; 

o crescendo tentativa e erro–tentativa e acerto; o crescendo acumulação de conhecimento–apli-

cação do saber; o crescendo de eficiência interassistencial tacon-tares; o crescendo minitares- 

-maxitares. 

Trinomiologia: o trinômio explorar-experimentar-aprender; o trinômio técnica-tática- 

-estratégia; o trinômio causa-efeito-solução. 

Polinomiologia: o polinômio sagacidade-criatividade-habilidade-eficiência; o polinô-

mio definir o problema–esclarecer questões–procurar soluções–corrigir erros–avaliar os resul-

tados. 

Antagonismologia: o antagonismo iniciativa lúcida / ação inconsciente; o antagonismo 

solução genial / solução ordinária; o antagonismo solução lógica / solução alternativa; o anta-

gonismo expertise / esperteza; o antagonismo ator / espectador; o antagonismo negociação di-

plomática / negocinho evolutivo; o antagonismo cooperação / competição; o antagonismo cons-

cin polivalente / conscin poliqueixosa; o antagonismo conscin-solução / conscin-problema. 

Paradoxologia: o paradoxo da geração de soluções originais a partir de fatos corri-

queiros; o paradoxo do assistente ser sempre o mais assistido. 

Politicologia: a conscienciocracia; a sofocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; 

a cienciocracia; a proexocracia; a evoluciocracia. 
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Legislogia: a lei do maior esforço autevolutivo aplicada ao auxílio fraterno; as leis ema-

nadas da autoridade vivencial; a lei da interdependência consciencial; a lei da inseparabilidade 

grupocármica. 

Filiologia: a assistenciofilia; a antropofilia; a neofilia; a pesquisofilia; a raciocinofilia;  

a ortofilia; a determinofilia. 

Sindromologia: o fim da síndrome da autovitimização; a remissão das síndromes de-

pressivas. 

Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a sociologicoteca; a problematicoteca;  

a analiticoteca; a sinaleticoteca; a cosmovisioteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Autolucidologia;  

a Autodiscernimentologia; a Holopercucienciologia; a Parapercepciologia; a Mentalsomatologia; 

a Soluciologia; a Heuristicologia; a Politicologia; a Paradiplomacia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-solução; a conscin lúcida; a conscin polímata; a isca humana lú-

cida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;  

o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolu-

tivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-

peuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon 

lúcido; o evoluciólogo; o serenão; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reci-

clante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; 

o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o especialista; o inven-

tor; o superdotado; o decodificador; o empresário; o administrador; o técnico em informação;  

o profissional da saúde; o mediador; o político; o diplomata; o tertuliano; o verbetólogo; o volun-

tário; o tocador de obra; o homem de ação. 

 

Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;  

a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolu-

tiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a conscienciotera-

peuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon 

lúcida; a evolucióloga; a serenona; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reci-

clante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; 

a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a especialista; a inven-

tora; a superdotada; a decodificadora; a empresária; a administradora; a técnica em informação;  

a profissional da saúde; a mediadora; a política; a diplomata; a tertuliana; a verbetóloga; a volun-

tária; a tocadora de obra; a mulher de ação. 

 

Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sa-

piens fraternus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo 

sapiens scientificus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens 

parapsychicus; o Homo sapiens cosmovisiologus. 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin-solução óbvia = o expert humano, requisitado a solucionar ques-

tão de interesse público; conscin-solução sutil = a pessoa aparentemente comum, em desempenho 

assistencial discreto, porém decisivo; conscin-solução anônima = a conscin parapsíquica, com ex-

pediência para o auxílio tarístico policármico. 

 

Culturologia: a Cultura da Interassistenciologia; a bagagem cultural pessoal. 
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Pseudossoluções. Em contraponto à conscin-solução, há a conscin afinizada ao holopen-

sene baratrosférico, apedeuta quanto aos valores evolutivos e cosmoéticos, expressando graves 

distorções quanto ao senso de resolutividade. Dessa categoria de indivíduos surgem as pseudos-

soluções bizarras e doentias, base de muitos dos idiotismos culturais e atos criminosos registrados 

na História da Humanidade. 

 

Tipologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, em ordem alfabética, 15 tipos de “saídas” 

ou falsas soluções, ainda presentes na memória ou na vida humana, a serem repudiadas pelas So-

cins, com vistas à evolução planetária: 

01. Abandono. O bebê largado na rua, à própria sorte, pela mãe: a pseudossolução 

libertadora do ônus da maternidade. 

02. Acumpliciamento. O suborno do agente policial: a pseudossolução encontrada pelo 

pai, para a ocultação do crime cometido pelo filho. 

03. Armamento. O cidadão armado: a pseudossolução para a proteção individual 

contra a violência urbana. 

04. Autocídio. A opção pelo suicídio: a pseudossolução para o fim do sofrimento 

emocional. 

05. Drogadição. O uso de drogas: a pseudossolução para driblar a melin e a fobia 

social, entre outras condições. 

06. Energia nuclear. A opção pela construção de usinas atômicas, ignorando os riscos 

de acidentes nucleares: a pseudossolução para a crise energética planetária. 

07. Escravidão. O trabalho escravo fundamentado na servidão ou “peonagem” por dívi-

da: a pseudossolução para a aquisição de mão de obra de baixo custo. 

08. Genocídio. A chacina de milhões de conscins, durante a Segunda Guerra Mundial, 

pelos nazistas (1939–1945): a pseudossolução final para a purificação da raça ariana. 

09. Guerra. A luta armada: a pseudossolução para os conflitos e divergências entre 

nações, partidos ou etnias. 

10. Homicídio. O assassinato da jovem grávida, pelo namorado: a pseudossolução para 

a paternidade indesejada. 

11. Infibulação. A mutilação sexual da menina, imposta pela família: a pseudossolução 

para assegurar o status social e econômico proveniente do casamento. 

12. Latrocínio. O assalto em agência bancária, não raro seguido de homicídio: a pseu-

dossolução para o enriquecimento rápido. 

13. Pedofilia. O abuso sexual da criança: a pseudossolução para o extravasamento do 

impulso sexual patológico. 

14. Sacrifício. Os mais de 150 mil operários mortos nos 3 primeiros anos da construção 

de São Petersburgo (1703): o preço da pseudossolução escolhida para a construção da cidade. 

15. Violência. A violência doméstica: a pseudossolução para o desafogo das frustrações 

pessoais. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin-solução, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abridor  de  caminho:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

02.  Assistência  inegoica:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

03.  Assistência  sem  retorno:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

04.  Binômio  problema-solução:  Autexperimentologia;  Neutro. 

05.  Consciência  de  equipe:  Grupocarmologia;  Neutro. 

06.  Conscin-problema:  Conviviologia;  Nosográfico. 

07.  Descrição  do  problema:  Problematicologia;  Neutro. 
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08.  Evolução  da  autolucidez:  Autolucidologia;  Homeostático. 

09.  Imperturbabilidade:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

10.  Liderança  pessoal:  Liderologia;  Neutro. 

11.  Macete  técnico-administrativo:  Administraciologia;  Neutro. 

12.  Mediador:  Conflitologia;  Homeostático. 

13.  Oportunidade  de  ajudar:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

14.  Solução  lógica:  Autodecidologia;  Homeostático. 

15.  Solução  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 

 

A  CONSCIN-SOLUÇÃO  DEMONSTRA  AUTODISPONIBILIDA-
DE  ASSISTENCIAL  DIFERENCIADA  AO  ANTEVER  NECESSI-
DADES,  AVALIAR  RISCOS  E  CRIAR  SOLUÇÕES  INOVADO-

RAS  EFICAZES  NA  DECISÃO  DE  IMPASSES  E  CONFLITOS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia lucidamente a autodisponibilidade 

interassistencial? Você se considera conscin-solução? Em qual nível de desempenho? 
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C O N S C I N    S O R U M B Á T I C A  
( P A R A P A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin sorumbática é a consciência intrafísica, homem ou mulher, habi-

tualmente tristonha, encorujada, taciturna, portadora de parapsicosfera sombrosa e heterassédio 

interconsciencial crônico. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O vocábulo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento 

de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e esta do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Surgiu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O termo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idio-

ma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Apareceu no Século XIII.  

A palavra sombra provém igualmente do idioma Latim, umbra, “sombra”, “espaço sem luz, ou 

escurecido pela imposição de um corpo opaco”. Surgiu no Século XV. O vocábulo sorumbática 

apareceu no Século XVIII. 

Sinonimologia: 1.  Conscin soturna. 2.  Pessoa de autexpressão sombria. 3.  Conscin 

macambúzia. 4.  Conscin opressora. 5.  Conscin baratrosférica. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 13 cognatos derivados do vocábulo sombra: 

sombreada; sombreado; sombrear; sombrejada; sombrejado; sombrejar; sombria; sombrio; 

sombrosa; sombroso; sorumbática; sorumbático; sorumbatismo. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin sorumbática, conscin sorumbática mínima 

e conscin sorumbática máxima são neologismos técnicos da Parapatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin alegre. 2.  Pessoa sorridente. 3.  Conscin radiante. 4.  Cons-

cin de presença leve. 5.  Conscin desoprimida. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade psicossomática. 

Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, na ordem alfabética, relevantes ao tema: 

1.  “Lucidez. Quem tem alguma lucidez evolutiva não padece mais de amargura mes-

mo respirando entre psicopatas”. 

2.  “Profilaxia. A tristeza predispõe a misantropia. A misantropia predispõe a melin.  

A interassistencialidade fraterna estabelece a profilaxia da tristeza, da misantropia, da melin e da 

melex”. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da autotortura consciencial; a obscuridade auto-

pensênica; a ausência de higiene pensênica; os baratropensenes; a baratropensenidade; os egopen-

senes; a egopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os entropopensenes; a entropopen-

senidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os 

subpensenes; a subpensenidade; os mimeticopensenes; a mimeticopensenidade; os monopense-

nes; a monopensenidade; os vincopensenes; a vincopensenidade. 

 

Fatologia: o semblante melancólico; a inexpressividade pessoal; a presença consciencial 

fúnebre; a feição triste e cansada; o olhar vazio; a postura cabisbaixa; a desvitalização pessoal;  

o cultivo do mau hábito da infelicidade; a autopatia; o mau humor habitual; o sorriso amarelo;  

a depressão crônica; a autovivência do estado de angústia persistente; o autossilêncio mortifica-

dor; a manutenção de autointoxicação íntima; a predisposição à emotividade e à dramatização;  

a conflitopatia; a carência afetiva permanente e estagnadora; a necessidade de isolamento infru-

tífero regular; a vida predominantemente indoors; a predileção pela moradia com pouca ilumi-
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nação e ventilação; a hipersensibilidade à luz; o hábito de usar roupas escuras; o estilo pessoal 

gótico; a autodepreciação e autopunição rotineira; a fragilidade intraconsciencial; a autoindife-

rença; a autorrendição à entropia; a autodesorganização generalizada; o desmazelo somático;  

a autocomatose consciencial; a autodesassedialidade vivida; o semblante sadio empático; a condi-

ção íntima de leveza consciencial; a alegria espontânea; o olhar benigno; a força presencial ex-

pansiva; a preferência por cores alegres e mais claras nas vestimentas pessoais; a atitude de viver 

com otimismo e esperança; o bom hábito do sorriso revigorador; a vivacidade consciencial. 

 

Parafatologia: a nuvenzinha sombria na parapsicosfera pessoal; a autovivência do esta-

do vibracional (EV) profilático; o sujismundismo energético; o cardiochacra descompensado ou 

bloqueado decorrente de distúrbio psíquico; a paramargura da consciex parapsicótica; a autovi-

vência da apatia parapsíquica; a necessidade de autequilíbrio holossomático; a energosfera positi-

va, vivaz e luminosa; o espírito humanitário e para-humanitário. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo temperamento sorumbático–autotrafarismo; o sinergis-

mo autodileção baratrosférica–automimetismo patológico; o sinergismo autoconflituosidade-de-

safeição; o sinergismo autoflagelação–autocídio potencial. 

Principiologia: o princípio patológico da autassedialidade; o princípio da retroalimen-

tação patopensênica; a inaplicação do princípio da autorreeducação evolutiva. 

Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria do autassédio; a teoria da interassedialidade. 

Tecnologia: a necessidade do emprego da técnica da recéxis; a técnica da recin; a técni-

ca da autoqualificação pensênica; as técnicas da Higiene Consciencial. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoetico-

logia; o laboratório conscienciológico do Estado Vibracional; o laboratório conscienciológico 

da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório 

conscienciológico da Tenepessologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Psicossomatologia. 

Efeitologia: os efeitos antievolutivos da submissão às autotendências mórbidas; a con-

servação da hipoacuidade na condição de efeito do sorumbatismo; o contágio parapatológico en-

quanto efeito da presença da conscin sorumbática. 

Neossinapsologia: a fixação das autorretrossinapses anacrônicas; a falta de criação de 

neossinapses evolutivas; as neossinapses necessárias às autorreciclagens pensênicas; a carência 

pessoal de neossinapses e paraneossinapses quanto à homeostasia consciencial. 

Ciclologia: o ciclo patológico de conflitos íntimos; o ciclo de patogenia autopensênica; 

o ciclo das repetições automiméticas inúteis; o ciclo das autexperiências vazias. 

Binomiologia: o binômio patológico amargor-torpor; o binômio culto ao sofrimento– 

–autossuplício; o binômio autocompressão–encolhimento consciencial. 

Interaciologia: a interação paragenética-genética quanto à autodepressão persistente;  

a interação holopensene mesológico–holopensene consciencial; a interação simbiótica conscin 

sorumbática–consciex enferma; a interação parapatologia do mentalsoma–psicossomaticidade. 

Crescendologia: o crescendo malestar íntimo–angústia–tristeza profunda; o crescendo 

acédia–autexclusão anticosmoética–autodesligamento consciencial. 

Trinomiologia: o trinômio frustração existencial–distorção da realidade–egocentrismo; 

o trinômio inaceitação do passado–autofuga do presente–medo do futuro. 

Polinomiologia: o polinômio fissura–falha–fossa–abismo íntimo pessoal; o polinômio 

ignorantismo–obscurantismo–irrealismo–regressismo consciencial. 

Politicologia: a egocracia; a eucracia; a corruptocracia; a assediocracia; a escravocra-

cia; a baratrosferocracia; a carência da lucidocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço quanto à Autodesassediologia. 
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Filiologia: a egofilia; a acriticofilia; a assediofilia; a fantasiofilia; a anticosmoeticofilia; 

a emocionofilia; a carência da evoluciofilia. 

Fobiologia: a voliciofobia; a neofobia; a autocriticofobia; a recinofobia; a raciocinofo-

bia; a logicofobia; a fotofobia antievolutiva. 

Sindromologia: a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do isola-

mento social; a síndrome do isolamento em casa (Hikikomori); a síndrome depressiva; a síndro-

me da autopatopensenidade; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da autovitimi-

zação; a síndrome do pânico; a síndrome da imaturidade consciencial. 

Maniologia: a autassediomania; a apriorismomania; a subcerebromania; a fracassoma-

nia; a patomania; a ludomania; a toxicomania. 

Mitologia: o mito dos tormentos íntimos eternos; o mito da salvação através da dor. 

Holotecologia: a psicossomatoteca; a trafaroteca; a psicoteca; a psicopatoteca; a nosote-

ca; a volicioteca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autassediologia; a Heterassediologia; a Psicos-

somatologia; a Voliciologia; a Autocogniciologia; a Psicologia; a Psiquiatria; a Conscienciote-

rapia; a Holomaturologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin sorumbática; a conscin de presença pesada; o perfil da consciên-

cia baratrosferense; a conscin distímica; a conscin mal-humorada; a consciênçula; a consréu res-

somada; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o compassageiro evolutivo;  

o portador de melin prematura; a vítima do banzo; o pessimista; o encorujado; o autista; o as-

sombrado; o umbroso; o nostálgico; o circuncisfláutico; o incompletista existencial. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a compassageira evolutiva;  

a portadora de melin prematura; a vítima do banzo; a pessimista; a encorujada; a autista; a as-

sombrada; a umbrosa; a nostálgica; a circuncisfláutica; a incompletista existencial. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autobsidiatus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Ho-

mo sapiens melancholicus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens 

autassediatus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens egocentri-

cus; o Homo sapiens immaturus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin sorumbática mínima = a consciência intrafísica sob efeitos da 

emocionalidade depressiva; conscin sorumbática máxima = a consciência intrafísica baratrosféri-

ca fracassada vivendo e permanecendo na escuridão consciencial. 

 

Culturologia: a cultura baratrosférica; a cultura da alienação; a cultura da sinistrose;  

a cultura patológica do pessimismo; a cultura da desordem. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin sorumbática, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Adversidade:  Holocarmologia;  Nosográfico. 

02.  Animador  consciencial:  Conviviologia;  Homeostático. 
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03.  Buraco  negro  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

04.  Desequilíbrio  mental:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Drama  de  consciência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Eudemonia  cosmoética:  Homeostaticologia;  Homeostático. 

07.  Erro  crônico:  Errologia;  Nosográfico. 

08.  Humor  homeostático:  Holomaturologia;  Homeostático. 

09.  Júbilo  cosmoético:  Holomaturologia;  Homeostático. 

10.  Megobscuridade:  Autolucidologia;  Neutro. 

11.  Melin:  Parapatologia;  Nosográfico. 

12.  Parafissura  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

13.  Síndrome  da  abstinência  da  Baratrosfera:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Sucumbência:  Parapatologia;  Nosográfico. 

15.  Temperamento  distímico:  Autotemperamentologia;  Nosográfico. 

 

VIVER  À  LUZ  DA  LUCIDOLOGIA  É  ENRIQUECER  A  PRÓ-
PRIA  PARAGENÉTICA,  LIBERTAR-SE  DAS  INCLINAÇÕES   

E  INTERESSES  PESSOAIS  PATOLÓGICOS  E  DESTITUIR-SE  

DO  PAPEL  DE  CIDADÃO(Ã)  DA  BARATROSFEROLÂNDIA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda manifesta a condição patológica do sorum-

batismo consciencial? Já investigou as razões ou motivações íntimas ectópicas para o cultivo de 

laivos ou resquícios das conexões pessoais com a Baratrosfera? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; rev. Alexander Steiner; 232 p.; 100 caps.; 15 E-mails; 

103 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 123 questionamentos; 2 websites; 14 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacio-

nal de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 161. 
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 mi- 

crobiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenogra-
fias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro 

de Altos Estudos da Conscienciologia; & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 618. 

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 220, 246, 
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4.  Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.  

1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476 
termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 

19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 993 e 1376. 

5.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores 
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.; 

42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; 

enc.; 10a Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 826. 

 

R. D. R. 
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C O N S C I N    S U B C O G N I T I V A  
( S U B C O G N I C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin subcognitiva é a consciência intrafísica, homem ou mulher, ain-

da vivendo imersa no universo de profundo autodesconhecimento quanto às realidades da própria 

existência, em nível de ampla ignorância, medíocre, vulgar, sobre o megafoco evolutivo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O primeiro prefixo intra deriva 

também do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; 

próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, 

e este do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmen-

te no Século XIII. O segundo prefixo sub procede também do idioma Latim, sub, “sob; embaixo 

de; por baixo de; abaixo de; segundo; em consequência de; perante; em presença de; perto de; 

imediatamente antes de; no tempo de; para; em direção a; depois de”. A palavra cognitivo vem do 

mesmo idioma Latim, cognitum, supino de cognoscere, “conhecer; adquirir conhecimento; apren-

der a conhecer; procurar saber; tomar conhecimento de; reconhecer”. Apareceu em 1873. 

Sinonimologia: 1.  Conscin monovisual. 2.  Conscin protorreptiliana. 3.  Conscin regres-

siva. 4.  Conscin pré-diluviana. 5.  Andróptero. 6.  Subconscin. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin subcognitiva, conscin subcognitiva assis-

tida e conscin subcognitiva desassistida são neologismos técnicos da Subcogniciologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin cognitiva. 2.  Conscin cosmovisual. 3.  Conscin evolutiva. 

4.  Conscin pós-diluviana. 5.  Conscin projetora consciente. 

Estrangeirismologia: a pessoa de hollow profile; a weak minded. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE). 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da subintelectualidade; os estultopensenes; a es-

tultopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopen-

senidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os 

morbopensenes; a morbopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes;  

a patopensenidade; os minipensenes; a minipensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; os 

hipopensenes; a hipopensenidade; a autopensenização formatada; os blocos pensênicos imaleá-

veis; a inflexibilidade autopensênica; a autopensenidade carente do pen; a autopensenização ma-

nipulável. 

 

Fatologia: o apedeutismo; o porão consciencial; a robotização intrafísica; o trancamento 

existencial; a robéxis; a melancolia intrafísica (melin); o cérebro de madeira; a rigidez mental;  

a superficialidade reflexiva; a simplificação reducionista das realidades; a aceitação acrítica do 

senso comum; a subordinação irrefletida a ideologias; a subutilização dos recursos cerebrais;  

a ociosidade mentalsomática. 

 

Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; a falta da sinalética 

energética e parapsíquica pessoal; a inépcia cognitiva favorecendo a subjugação às assedialidades 

em geral. 
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III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo lavagem paracerebral–lavagem cerebral. 

Principiologia: a insciência quanto ao princípio da descrença. 

Codigologia: os códigos teológicos retrógrados. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas. 

Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação interconsciencial sustentando a con-

dição subcognitiva; as técnicas behavioristas; a técnica da evitação do sonambulismo evolutivo. 

Voluntariologia: o voluntariado da tares. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível da Conscienciote-

rapia; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas. 

Efeitologia: os efeitos evolutivamente prejudiciais do descomprometimento com a pró-

pria consciência; os efeitos do sistema educacional falho na acriticidade; os efeitos dos travões 

emocionais na mentalsomaticidade ineficiente. 

Neossinapsologia: a rede sináptica subdesenvolvida. 

Ciclologia: o ciclo da interprisão grupocármica. 

Enumerologia: a primazia dos sentidos somáticos às faculdades mentais; a primazia das 

fibras musculares às sinapses cerebrais; a primazia das ações cerebelares às atividades cerebrais;  

a primazia das reações subcerebrais às ponderações paracerebrais; a primazia das decisões emo-

cionais às determinações racionais; a primazia das soluções bélicas às soluções diplomáticas;  

a primazia dos apelos egocêntricos aos interesses universalistas. 

Binomiologia: o binômio (dupla) patológico consréu dominadora–consréu dominada;  

o binômio autocognição-autoincoerência; o binômio inerudição-monovisão; o binômio subcogni-

cibilidade-subconsciencialidade. 

Interaciologia: a interação autorreeducação evolutiva–autonomia consciencial; a inte-

ração autassédio-autodesorganização; a interação autocognição-autodiscernimento. 

Crescendologia: o crescendo melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio vontade débil–intencionalidade dúbia–desorganização cons-

ciencial; o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder; a fragilidade perante o trinômio lavagem 

subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral. 

Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia. 

Antagonismologia: o antagonismo Parapatologia / Homeostaticologia; o antagonismo 

agravante grupocármico / atenuante grupocármico; o antagonismo assistência / acumpliciamen-

to; o antagonismo pessoa anticonflitiva / pessoa conflitiva; o antagonismo social companhia / in-

trusor; o antagonismo maturidade consciencial / imaturidade consciencial; o antagonismo (du-

pla) assistente personalidade-solução / assistido personalidade-problema; o antagonismo impor 

conceitos fechados / incitar a experimentação refletida. 

Paradoxologia: o paradoxo da conscin subcognitiva doutra, vítima da própria aprioris-

mose, monovisão e dissociação cognitiva. 

Politicologia: a teocracia; a escravocracia; a gurucracia; a idolocracia. A autocracia ge-

rada por incapacidade argumentativa. 

Legislogia: a lei da jângal; as leis da Fisiologia Humana. 

Filiologia: a soteriofilia. 

Fobiologia: a criticofobia; a enissofobia; a neofobia; a intelectofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização consciencial; a síndrome do infantilismo; 

a síndrome da autovitimização. 

Maniologia: a ludomania. 

Mitologia: os mitos em geral. 

Holotecologia: a cronoteca; a conflitoteca; a problematicoteca; a consciencioteca; a me-

todoteca; a evolucioteca; a recexoteca. 
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Interdisciplinologia: a Subcogniciologia; a Neofobiologia; a Minidissidenciologia;  

a Monovisiologia; a Apriorismologia; a Parapatologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia;  

a Priorologia; a Autodiscernimentologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin subcognitiva; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin ba-

ratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin antepassada de si mesma; a personalidade par-

tidária do Ignorantismo; a pessoa casca grossa; a massa humana de manobra; os componentes da 

robéxis. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientia trafaralis; o Homo sapiens humanus; o Ho-

mo sapiens dependens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens assistens; o Homo sa-

piens convivens; o Homo sapiens vulgaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin subcognitiva assistida = a pessoa apedeuta já amparada por pa-

rentes ou personalidades interessadas em ajudá-la na melhoria da autocognição; conscin sub-

cognitiva desassistida = a pessoa apedeuta ainda vivendo sem quaisquer reciclagens quanto à pró-

pria ignorância. 

 

Culturologia: a cultura da Cogniciologia; os consumidores dos idiotismos culturais. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Subcogniciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 

16 categorias de conscins subcognitivas: 

01.  Antediluviana. 

02.  Antiquada. 

03.  Apriorota. 

04.  Consciênçula. 

05.  Derrotista. 

06.  Esclerosada. 

07.  Fossilizadora. 

08.  Interiorota. 

09.  Minidissidente. 

10.  Mitômana. 

11.  Monovisualista. 

12.  Neofóbica. 

13.  Protorreptiliana. 

14.  Regressista. 

15.  Retrógrada. 

16.  Robotizada. 

 

Previsibilidades. Eis 18 aspectos passíveis de serem observados em conscins vivendo 

com baixo índice de autoconhecimentos e autorreflexões: 

01.  Acriticidade: a submissão ao status quo; as sugestionabilidades. 

02.  Ambiguidade: a incoerência etológica; as obscuridades. 

03.  Amoralidade: o apedeutismo moral; as subcerebralidades. 

04.  Assedialidade: a influenciação nociva crônica; as possessividades. 
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05.  Imaturidade: o amadorismo evolutivo; as infantilidades. 

06.  Incivilidade: o desrespeito interconsciencial; as rusticidades. 

07.  Incorrigibilidade: o erro renitente; as viciosidades. 

08.  Incuriosidade: o desinteresse quanto ao Cosmos; as ignorabilidades. 

09.  Inflexibilidade: a personalidade congelada; as previsibilidades. 

10.  Ingenuidade: a avaliação simplista; as nescidades. 

11.  Irracionalidade: a atuação ilógica; as absurdidades. 

12.  Irrefutabilidade: a certeza absoluta; as radicalidades. 

13.  Irresponsabilidade: a conduta inconsequente; as descompromissividades. 

14.  Perversidade: a violência sem limite; as monstruosidades. 

15.  Promiscuidade: a libertinagem sexual; as volutuosidades. 

16.  Superficialidade: a argumentação rasa; as banalidades. 

17.  Supersticiosidade: a mitificação da realidade; as religiosidades. 

18.  Vulnerabilidade: a suscetibilidade à heteromanipulação; as subjugabilidades. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin subcognitiva, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Consciência  desprogramada:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Consciência  literal:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

03.  Consciência  podálica:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

04.  Consciência  retardatária:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Consciência-títere:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin  mal  resolvida:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Conscin  não  intermissivista:  Interassistenciologia;  Neutro. 

11.  Conscin-problema:  Conviviologia;  Nosográfico. 

12.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

13.  Conscin-trafar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

14.  Conscin  trancada:  Materiologia;  Nosográfico. 

15.  Consréu  estelar:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  EXISTÊNCIA  DE  LEGIÕES  DE  CONSCINS  SUBCOGNITI-
VAS  É  A  PRINCIPAL  RAZÃO  DO  ESFORÇO  DA  REURBA-
NIZAÇÃO  E  RECICLAGEM  DA  TERRA,  OBJETIVANDO  CO-
LOCAR  A  MEGAESCOLA  À  FRENTE  DO  MEGA-HOSPITAL. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, se sente liberto da condição de conscin sub-

cognitiva? Você ajuda a quem ainda vive em tal estado primário de cognição? 
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C O N S C I N    S U B N O R M A L  
( H O L O S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin subnormal é a consciência intrafísica, homem ou mulher, ainda 

vivendo a existência humana com alguma condição pessoal negativa, explicitamente antifisiológi-

ca, em geral a partir de alguma causa genética, paragenética ou holobiográfica. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. O prefixo sub procede também do idioma Latim, sub, “sob; embaixo de; por baixo de; 

abaixo de; segundo; em consequência de; perante; em presença de; perto de; imediatamente antes 

de; durante; no tempo de; para; em direção a; depois de”. A palavra normal vem do mesmo idio-

ma Latim, normalis, “feito; tirado a esquadria (instrumento para traçar ângulos)”, e por extensão, 

“normal; conforme a regra”. Apareceu no Século XVII. 

Sinonimologia: 1.  Conscin subfisiológica. 2.  Conscin antifisiológica. 3.  Conscin anti- 

-holossomática. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin subnormal, conscin subnormal somática  

e conscin subnormal mentalsomática são neologismos técnicos da Holossomatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin normal. 2.  Conscin fisiológica. 

Estrangeirismologia: o standby patológico; o hollow profile pessoal; o deficit conscien-

cial; a performance intelectiva abaixo da normalidade. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento 

quanto à holomaturescência da holossomaticidade. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da subnormalidade; os estultopensenes; a estulto-

pensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenida-

de; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os noso-

pensenes; a nosopensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os minipensenes; a minipen-

senidade; os patopensenes; a patopensenidade; a autopensenização debilitada. 

 

Fatologia: a inexperiência evolutiva; a imaturidade da consciência quanto às prioridades 

evolutivas; o reajuste da conscin subnormal nesta vida humana traz melhores e mais adequadas 

condições existenciais na próxima vida; a fraqueza consciencial; o rebaixamento da autoconscien-

cialidade. 

 

Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o subem-

prego dos veículos de manifestação da consciência; a Baratrosfera. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico cérebro deficiente–infraconsciencialidade. 

Principiologia: a insciência quanto ao princípio da descrença. 

Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da reurbex. 
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Tecnologia: a técnica da evitação do sonambulismo evolutivo; as técnicas da Reeduca-

ciologia; as técnicas da Cuidadologia. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o la-

boratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsoma-

tologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível dos Sociólogos; o Colégio Invisível dos Neurocientis-

tas; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia. 

Efeitologia: os efeitos evolutivamente prejudiciais do descomprometimento com a pró-

pria consciência; os efeitos do porão consciencial; os efeitos dos travões somáticos à autexpres-

são consciencial. 

Neossinapsologia: os impedimentos à formação de neossinapses. 

Ciclologia: o ciclo da interprisão grupocármica. 

Enumerologia: a subpensenidade; a subacuidade; a subcriticidade; a subdotalidade;  

a sublogicidade; a submaturidade; a subconsciencialidade. 

Binomiologia: o binômio autocognição-autoincoerência. 

Interaciologia: a interação autorreeducação evolutiva–autonomia consciencial. 

Crescendologia: o crescendo melin-melex. 

Trinomiologia: o trinômio vontade débil–intencionalidade dúbia–desorganização cons-

ciencial; o trinômio idade cronológica–idade mental–idade consciencial; o trinômio subnormali-

dade leve–subnormalidade mediana–subnormalidade grave. 

Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia. 

Antagonismologia: o antagonismo Parapatologia / Homeostaticologia; o antagonismo 

agravante grupocármico / atenuante grupocármico; o antagonismo assistência / acumpliciamen-

to; o antagonismo pessoa anticonflitiva / pessoa conflitiva; o antagonismo maturidade conscien-

cial / imaturidade consciencial; o antagonismo (dupla) assistente personalidade-solução / assisti-

do personalidade-problema; o antagonismo infradotação / superdotação; o antagonismo subnor-

malidade humana / subnormalidade subumana. 

Paradoxologia: o paradoxo do paracérebro sadio restringido pelo cérebro debilitado;  

o paradoxo do paracérebro doentio avariando o cérebro normal; o paradoxo do paracérebro hi-

perlúcido suplantando o cérebro deficiente no macrossoma idiota. 

Politicologia: a autocracia; a teocracia; a escravocracia; a gurucracia; a idolocracia; as 

políticas de inclusão social. 

Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; a lei da jângal. 

Fobiologia: a criticofobia; a neofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome do infantilismo; a síndrome 

da autovitimização. 

Holotecologia: a holossomatoteca; a conflitoteca; a problematicoteca; a consciencio-

teca; a metodoteca; a evolucioteca; a recexoteca. 

Interdisciplinologia: a Holossomatologia; a Subcogniciologia; a Neofobiologia; a Mini-

dissidenciologia; a Monovisiologia; a Interiorosologia; a Apriorismologia; a Parapatologia; a In-

terassistenciologia; a Evoluciologia; a Autopriorologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin subnormal; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin bara-

trosférica; a isca humana inconsciente. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar. 
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Hominologia: o Homo sapiens subnormalis; o Homo sapiens conscientia trafaralis;  

o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens dependens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo 

sapiens assistens; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens vulgaris. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin subnormal somática = a pessoa fisicamene inválida; conscin 

subnormal mentalsomática = a pessoa oligofrênica. 

 

Culturologia: a Paraculturologia da Holossomatologia. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Holossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabéti-

ca, 10 categorias de conscins subnormais, em geral: 

01.  Consciênçula. 

02.  Débil mental (oligofrênico). 

03.  Deficiente físico. 

04.  Homossexual. 

05.  Idiota (oligofrênico). 

06.  Imbecil (oligofrênico). 

07.  Lésbica. 

08.  Pessoa alienada. 

09.  Pessoa inválida. 

10.  Pessoa procrastinadora. 

 

Taxologia. Segundo a Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 4 categorias 

de subnormalidades conscienciais: 

1.  Subnormalidade anticosmoética: a desumanidade; o uso ectópico da máquina so-

mática; a condição extrema do genocida e do serial killer. 

2.  Subnormalidade apedeuta: a infância evolutiva; o subaproveitamento da máquina 

somática; as condições primárias da consciênçula. 

3.  Subnormalidade degenerativa: a deterioração cerebral; a subalimentação da máqui-

na somática; a condição da demência pela toxicomania ou senilidade; as oligofrenias. 

4.  Subnormalidade desequilibrada: o distúrbio mental; a subcalibragem da máquina 

somática; a condição extrema dos mutantes extrafísicos. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin subnormal, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Consciência  desprogramada:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

02.  Consciência  literal:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

03.  Consciência  podálica:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

04.  Consciência  retardatária:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Consciência-títere:  Parapatologia;  Nosográfico. 

06.  Consciênçula:  Conscienciometrologia;  Nosográfico. 

07.  Conscin  displicente:  Autoconscienciometrologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin  mal  resolvida:  Parapatologia;  Nosográfico. 

09.  Conscin  multívola:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Conscin-problema:  Conviviologia;  Nosográfico. 

11.  Conscin  sem  megafoco:  Caracterologia;  Nosográfico. 

12.  Conscin  subcognitiva:  Subcogniciologia;  Nosográfico. 
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13.  Conscin-trafar:  Grupocarmologia;  Nosográfico. 

14.  Normalização:  Intrafisicologia;  Homeostático. 

15.  Subcerebralidade:  Parapatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIÊNCIA  SUBNORMAL,  HOMEM  OU  MULHER,  VI- 
VE  A  EXISTÊNCIA  HUMANA  ATUAL,  EM  CONDIÇÕES  AL-

TERADAS,  A  FIM  DE  APRENDER  A  EMPREGAR  DE  MODO  

FISIOLOGICAMENTE  CORRETO  O  PRÓPRIO  HOLOSSOMA. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, compreende e ajuda as conscins subnormais? 

Por quais razões? 
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C O N S C I N    S U P E R F I C I A L  
( P E R F I L O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin superficial é a pessoa, homem ou mulher, desatenta ao detalhis-

mo, ao aprofundamento e à autenticidade nas autopesquisas, desconsiderando a dimensão e com-

plexidade dos fatos e parafatos, evitando a autexposição e os autenfrentamentos renovadores.  

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O vocábulo superficial procede 

também do idioma Latim, superficialis, “relativo às superfícies; superficial”. Surgiu no Sécu- 

lo XV.  

Sinonimologia: 1.  Pessoa superficial. 2.  Conscin rasa. 3.  Autopesquisadora superficial. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin superficial, conscin superficial pseudorre-

ciclante e conscin superficial pseudoinversora são neologismos técnicos da Perfilologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin aprofundadora. 2.  Conscin detalhista. 3.  Autopesquisadora 

exaustiva. 

Estrangeirismologia: a superficial person; o dolce far niente mentalsomático; a esquiva 

do hard work pesquisístico; o yo quiero evoluir pero no mucho; o low profile intelectual; a low 

performance mentalsomática; o upgrade mentalsomático alcançado a partir da autossuperação da 

superficialidade. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à Exaustivologia Autopesquisística. 

Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Superficiali-

dade: íntimo vazio. Superficialidade, não. Erudição. Evitemos as superficialidades. Na superfí-

cie, nada. 

Coloquiologia. Eis 3 expressões coloquiais denotando extensões do significado de cons-

cin superficial: o ato de enganar através da enrolation; o ato de embromar respondendo veja bem; 

o ato de ir na onda. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da superficialidade autopesquisística; os patopen-

senes; a patopensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; o desconhecimento do mater-

pensene pessoal; os neopensenes; a neopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os lu-

cidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene pessoal proexológico; os proexopensenes;  

a proexopensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade; o holopensene pessoal das autos-

superações. 

 

Fatologia: a superficialidade consciencial; a superficialidade na condição de conduta-pa-

drão; a recorrente camuflagem; a inautenticidade; as relações efêmeras; a superficialidade conju-

gal; o ato de “pintar a vida de rosa”; as amizades ociosas; o conformismo com a mediocridade;  

a falsa imagem de competência; a pseudossapiência; o engano da autossuficiência; a falsa polima-

tia; a polimatia subutilizada; a arrogância em julgar-se sabedor de tudo; o achismo; a opção pela 

ignorância; a estagnação do conhecimento; a falta de acabativa em atividades diversas; a sensação 

de fazer muito; as multitarefas camuflando a indisciplina; a dificuldade em dizer não; os precon-

ceitos; o apriorismo generalizado; a aplicação da verdade absoluta ao invés da verpon; o medo do 

aprofundamento na autopesquisa; o orgulho vaidoso do conhecimento adquirido; o medo de rejei-

ção; o infantilismo consciencial; o consumismo irresponsável; a subjugação às tendências da mo-

da; a dificuldade de dizer “não sei”; a visão maniqueísta da vida; a pouca qualificação da inten-
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ção; a dificuldade de lidar com o inesperado; a zona de conforto patológica; o ato de ir fundo na 

autopesquisa até as últimas consequências cosmoéticas; a visão ampla da conscin assistencial;  

a autorrenovação; a flexibilidade desassediadora sem autopermissividade; a autodeterminação 

quanto às diretrizes da autoproéxis. 

 

Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência de per-

cepção de consciexes amparadoras; a clarividência sem criticidade; a clariaudiência sem conteú-

do; a falta de aprofundamento na interação com o amparador extrafísico da tenepes; a inautentici-

dade e imaturidade parapsíquicas; a espera pela confirmação parapsíquica do outro; a desvaloriza-

ção das autexperiências parapercepciológicas; o ato de julgar suficiente as parapercepções sem  

o devido aprofundamento; o parapsiquismo destrambelhado; a perda de detalhes parapsíquicos 

pela baixa atenção às minudências; a ausência de registro dos parafenômenos; as anotações des-

conexas; a subutilização dos registros parapsiquícos; a banalização dos parafenômenos; a especia-

lidade parapsíquica não identificada; a busca pelo trabalho ombro a ombro com os amparadores 

extrafísicos, denotando maturidade assistencial. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo patológico superfícialidade-egocentrismo-conformismo. 

Principiologia: a falta de autaplicação do princípio da descrença (PD) nas autovivên-

cias; a ausência do princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a necessidade do princípio “se não 

presta, não adianta fazer maquilagem”. 

Codigologia: a desvalorização do código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da robéxis; a teoria e prática do conscienciograma na condição de 

profilaxia da antissuperficialidade. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica das 50 vezes mais;  

a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da inversão existencial; a técnica da reciclagem 

existencial; a técnica da tenepes; a técnica da projeciografia; a técnica da projeciocrítica; a téc-

nica da exaustividade; a técnica do registro diário; a técnica do cosmograma; as técnicas consci-

enciométricas; a técnica da escrita de verbetes; a técnica dos 50 dicionários. 

Voluntariologia: a condição do voluntário não comprometido com as Instituições Cons-

cienciocêntricas (ICs). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório 

conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autodesperto-

logia. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Para-

percepciologia. 

Efeitologia: o efeito nosográfico da inautenticidade nas manifestações; o efeito antievo-

lutivo da mediocridade consciencial. 

Neossinapsologia: as sinapses descartáveis dos modelos pensênicos desatualizados;  

a rede sináptica subdesenvolvida; a acomodação mental impedindo o desenvolvimento de neossi-

napses; as neossinapses geradas pelas técnicas autopesquisísticas; as neossinapses necessárias 

para superar a dissociação cognitiva; a renovação sináptica advinda de neoparadigma pensê-

nico. 

Enumerologia: o pseudoesquadrinhamento; a pseudopesquisa; a pseudoinvestigação;  

a pseudoexperimentação; o pseudoestudo; a pseudoperscrutação; a pseudodedicação. 

Binomiologia: o binômio fato-versões; o binômio exaltar trafores–encobrir trafares;  

o binômio baixa autestima intelectual–manipulação interconsciencial; o binômio superficialida-

de intelectual–achismo; o binômio análise superficial–resumo claudicante; o binômio conheci-

mento superficial–desinformação; o binômio apriorismo-prejulgamento; o binômio superstições-

-apriorismos. 

Interaciologia: a interação superficialidade consciencial–Socin Patológica; as intera-

ções superficiais nas redes sociais; as interações nas relações promíscuas; as interações nas in-
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terrelações supérfluas; a interação celebridade-fã; a interação apedeutismo-credulidade; a inte-

ração bisbilhotismo-fofoca; a interação nosográfica das amizades ociosas. 

Crescendologia: a necessidade do crescendo do conhecimento pró-evolutivo em diver-

sas áreas de interesse da conscin.  

Trinomiologia: o trinômio acriticismo-autocorrupção-autassédio; o trinômio racismo- 

-sectarismo-isolacionismo (xenofobia); o trinômio preguiça-acídia-acrasia; o trinômio lavagem 

subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral; o trinômio leviandade-negligência-irres-

ponsabilidade. 

Polinomiologia: o polinômio interiorose-apriorismose-neofobia-decidofobia. 

Antagonismologia: o antagonismo superficialidade / aprofundamento; o antagonismo 

ter / ser; o antagonismo conduta padrão / conduta exceção; o antagonismo ignorância / conheci-

mento; o antagonismo teoricão / teático; o antagonismo assistido / assistente; o antagonismo 

script / improviso. 

Paradoxologia: o paradoxo de o sobrepairamento cosmoético não significar superficia-

lidade.  

Politicologia: a necessidade da conscienciocracia; a premência de proexocracia da cons-

cin superficial.  

Legislogia: a lei do menor esforço; a lei de Gerson. 

Filiologia: a egofilia; a sociofilia. 

Fobiologia: a gnosiofobia; a autocriticofobia; a literofobia; a homofobia; a xenofobia;  

a neofobia; a reciclofobia. 

Sindromologia: a síndrome de Poliana; a síndrome do achismo; a síndrome de Gabrie-

la; a síndrome da aprorismose; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do ansiosismo; 

a síndrome do impostor; a síndrome da mediocrização; a síndrome do histrionismo. 

Maniologia: a mania do pitaco não solicitado; a googlemania; a facebookmania. 

Mitologia: o mito de agradar a todos; o mito da conscin perfeita. 

Holotecologia: a apriorismoteca; a convivioteca; a dogmatoteca; a egoteca; a plagiote-

ca; a socioteca; a nosoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca.  

Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Parapatologia; a Enganologia; a Sindromologia;  

a Aprioriologia; a Autocriticologia; a Refutaciologia; a Autexperimentologia; a Descrenciologia; 

a Sociologia; a Holomaturologia; a Autopriorologia; a Mentalsomatologia; a Reeducaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin superficial; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica;  

a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida;  

a conscin autocorrupta; a conscin intermissivista negligente; o intermissivista inadaptado; o ser 

desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista. 

 

Masculinologia: o achista; o apedeuta; o chutador; o calouro; o ignorante; o inexperien-

te; o palpiteiro; o pré-serenão vulgar; o tarefeiro; o voluntário da Conscienciologia; o intermissi-

vista inadaptado; o teoricão; o minidissidente ideológico; o evoluciente; o reciclante; o inversor;  

o retomador de tarefa; o retardatário evolutivo; o incompletista; o conscienciólogo. 

 

Femininologia: a achista; a apedeuta; a chutadora; a caloura; a ignorante; a inexperiente; 

a palpiteira; a pré-serenona vulgar; a tarefeira; a voluntária da Conscienciologia; a intermissivista 

inadaptada; a teoricona; a minidissidente ideológica; a evoluciente; a reciclante; a inversora; a re-

tomadora de tarefa; a retardatária evolutiva; a incompletista; a consciencióloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens apaedeutas; o Homo 

sapiens conflictuosus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens infantilis; o Homo sapiens 

immaturus; o Homo sapiens exaggerator; o Homo sapiens aprioristicus; o Homo sapiens auctor. 
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V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin superficial pseudorreciclante = aquela aplicante da técnica da 

reciclagem existencial realizando autopesquisa rasa e inconsciente sem efetivar as metas preten-

didas; conscin superficial pseudoinversora = aquela aplicante da técnica da inversão existencial 

realizando autopesquisa rasa e inconsistente sem efetivar as metas pretendidas. 

 

Culturologia: a cultura da sociedade de consumo; a cultura das aparências; a cultura 

dos 15 minutos de fama; a cultura do Facebook; a cultura do ser sociável socioso; a cultura da 

“boca livre”; a cultura do excesso de redes sociais; a cultura do argumento de poder; a cultura 

de mentir para manter as aparências; a cultura do modismo. 

 

Caracterologia. Segundo a Perfilologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 ca-

racterizações da conscin superficial em diferentes situações, meios e locais de manifestação: 

01.  Amizades: a ausência da aplicação do binômio admiração-discordância nas intera-

ções com os amigos. 

02.  Curso Intermissivo (CI): a ausência da retribuição dos aportes existenciais recebi-

dos e da oportunidade de participação de curso pré-ressomático. 

03.  Docência: o professor descomprometido; o docente de Conscienciologia ao não se 

preparar para a aula.  

04.  Escola: o estudo mínimo e nivelado pela média escolar; a permanência em sala de 

aula somente pela presença. 

05.  Estudos conscienciológicos: a ausência de produções gesconográficas (artigos, ver-

betes, livros e cursos). 

06.  Família nuclear: a alienação aos reais problemas familiares; a falsa sensação de es-

tabilidade. 

07.  Projetabilidade: a projeção semiconsciente sem aprofundamento autopesquisístico 

da ferramenta evolutiva. 

08.  Relacionamento afetivo-sexual: a manutenção de relacionamentos de aparência 

sem o comprometimento com o(a) parceiro(a). 

09.  Trabalho: o labor superficial e displicente. 

10.  Voluntariado: a atividade voluntária sem dedicação e seriedade. 

 

Terapeuticologia: a compreensão dos níveis pessoais de superficialidade; a autopes-

quisa sistemática; a autoconsciencioterapia; a autoconscienciometria; a escrita de verbete sobre  

o traço a ser reciclado; a atitude de conscin-cobaia voluntária; a autocientificidade priorizada. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin superficial, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abertismo  consciencial:  Evoluciologia;  Homeostático. 

02.  Achismo:  Parapatologia;  Nosográfico. 

03.  Aparência:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

04.  Apriorismose:  Parapatologia;  Nosográfico. 

05.  Aproveitamento  evolutivo  das  informações:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Autenticidade  consciencial:  Comunicologia;  Neutro. 

07.  Autopredisposição  extraordinária:  Autopensenologia;  Homeostático.  

08.  Conteúdo  da  consciência:  Intraconscienciologia;  Homeostático. 

09.  Credulidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

10.  Mundo  Imaginário:  Imagisticologia;  Nosográfico. 
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11.  Orgulho:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

12.  Síndrome  da  pressa:  Parapatologia; Nosográfico. 

13.  Síndrome  do  conflito  de  paradigmas:  Parapatologia;  Nosográfico. 

14.  Pseudoprofundidade  humana:  Cosmoconscienciologia;  Neutro. 

15.  Vaidade:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

 

A  CONSCIN  SUPERFICIAL  PODE  ATÉ  PARECER  ESTAR  

NO  FLUXO  DA  SOCIN,  COM  A  AGENDA  PESSOAL  CHEIA.  
CONTUDO,  SOB  A  PERSPECTIVA  EVOLUTIVA,  NEGLIGEN-

CIA  A  AUTOPROÉXIS  E  DESPERDIÇA  OPORTUNIDADES. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia as possíveis superficialidades na própria 

conduta?  Quais as medidas terapêuticas em caso de diagnóstico positivo? 
 

Bibliografia  Específica: 

 

1.  Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 si-

nopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do 
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 159, 667, 812 e 1.104. 

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 324. 

 

M. K. G. 
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C O N S C I N    T E N E P E S S Á V E L  
( I N T E R A S S I S T E N C I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin tenepessável é o adulto, homem ou mulher, passível de ser indi-

cado ou de se predispor para a prática da tarefa energética pessoal (tenepes), diária, para o resto 

da vida humana, seguindo as prescrições cosmoéticas, básicas, indicadas no Manual da Tenepes. 

Tematologia. Tema central homeostático. 

Etimologia. 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 prefixo intra procede tam-

bém do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próxi-

mo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este 

do idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Sé-

culo XIII. A palavra tarefa vem do idioma Árabe, tarîha, “quantidade de trabalho que se impõe  

a alguém”, derivado de tarah, “lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a deter-

minado preço”. Apareceu no Século XVI. O termo energético deriva do idioma Grego, energêti-

kós, “ativo; eficaz”. Surgiu no Século XX. O vocábulo pessoal procede do idioma Latim, perso-

nalis, “pessoal”. Apareceu no Século XIII. O sufixo avel deriva também do idioma Latim, abilis, 

abile, “passível de”, e em alguns casos, “agente de”. 

Sinonimologia: 1.  Candidata à tenepes; candidato à tenepes. 2.  Pessoa preparada para  

a tenepes. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin tenepessável, conscin tenepessável míni-

ma e conscin tenepessável máxima são neologismos técnicos da Interassistenciologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin despreparada para a tenepes. 2.  Pessoa antitenepessista. 

Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscer-

nimento quanto à interassistencialidade parapsíquica. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade os ortopensenes; a orto-

pensenidade. 

 

Fatologia: o perfil assistencial pessoal; os potenciais evolutivos da pessoa; a predisposi-

ção à melhoria; a fase preparatória da vida humana. 

 

Parafatologia: o autodomínio razoável do estado vibracional (EV) profilático; o Manual 

da Tenepes. 

 

III.  Detalhismo 

 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscien-

ciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Holotecologia: a interassistencioteca; a volicioteca; a conscienciometroteca. 

Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Assistenciologia; a Experimentologia;  

a Energossomatologia; a Parapercepciologia; o Tenepessismo; a Ofiexologia; a Perfilologia; a Ca-

racterologia; a Conscienciometrologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin tenepessável; o grupo de praticantes da tenepes. 
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Masculinologia: o tenepessável; o tenepessista; o tenepessólogo; o ofiexista; o ofiexó-

logo. 

 

Femininologia: a tenepessável; a tenepessista; a tenepessóloga; a ofiexista; a ofiexóloga. 

 

Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens tenepessabilis; o Homo sa-

piens energovibratilis; o Homo sapiens energoexpositor; o Homo sapiens macrossomabilis;  

o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens offiexologus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin tenepessável mínima = quem domina satisfatoriamente o estado 

vibracional (EV); conscin tenepessável máxima = o projetor ou projetora, consciente, humano, ca-

paz de fazer resgate extrafísico na Baratrosfera. 

 

Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfa-

bética, a tabela da qualificação de 23 grupos de Hominis, ou conscins pró-tenepes e antitenepes,  

a fim de esclarecer melhor a condição tenepessável da pessoa, homem ou mulher: 

 

Tabela  –  Conscins  Pró-tenepes  /  Conscins  Antitenepes 

 

N
os

 Conscins  Pró-tenepes Conscins  Antitenepes 

01. Homo sapiens amicus Homo animalis 

02. Homo sapiens arbiter Homo sapiens artifex 

03. Homo sapiens divinans Homo sapiens bellicosus 

04. Homo sapiens duplex Homo sapiens civicus 

05. Homo sapiens fraternus Homo sapiens competitor 

06. Homo sapiens universalis Homo sapiens submissus 

07. Homo sapiens habilis Homo erectus 

08. Homo sapiens socialis Homo sapiens superstitiosus 

09. Homo sapiens humanus Homo sapiens eroticus 

10. Homo sapiens idealis Homo sapiens theatralis 

11. Homo sapiens informaticus Homo faber 

12. Homo sapiens intellegens Homo sapiens genuflexus 

13. Homo sapiens invulgaris Homo sapiens loquax 

14. Homo sapiens laborans Homo sapiens hostilis 

15. Homo sapiens logicus Homo sapiens ludens 

16. Homo sapiens pacificus Homo sapiens maniacus 

17. Homo sapiens sapiens Homo sapiens mythicus 

18. Homo sapiens projectius Homo sapiens mercurialis 

19. Homo sapiens technicus Homo sapiens viator 

20. Homo sapiens psychicus Homo sapiens politicus 
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N
os

 Conscins  Pró-tenepes Conscins  Antitenepes 

21. Homo sapiens sanus Homo sapiens signifex 

22. Homo sapientior Homo stultus 

23. Homo sapiens spiritualis Homo sapiens sportivus 

 

Adjetivos. De acordo com a Conformática, eis, por exemplo, na ordem funcional, além 

da conscin tenepessável, 13 outros adjetivos específicos de qualificações de consciências estuda-

das na Elencologia, na Caracterologia e na Conscienciometrologia da Conscienciologia: 

01.  Transmigrável: a consciex enferma preparada para a transmigração extrafísica in-

terplanetária compulsória (Transmigraciologia). 

02.  Macrossomável: a consciex lúcida preparada para empregar, na vida humana,  

o próximo macrossoma pessoal (Macrossomatologia). 

03.  Ressomável: a consciex pré-ressomática preparada para renascer na dimensão hu-

mana ou tornar-se ressomante (Ressomatologia) ou conscin, ser humano. 

04.  Reciclável: a conscin preparada para promover a autorreciclagem existencial (Rece-

xologia). 

05.  Inversível: a conscin preparada para viver segundo os princípios avançados da invé-

xis ou a inversão existencial (Invexologia). 

06.  Amparável: a conscin preparada e merecedora para receber o amparo extrafísico de 

função (Assistenciologia). 

07.  Iscável: a conscin preparada para ser isca humana, lúcida, assistencial (Interassisten-

ciologia). 

08.  Ciprienável: a conscin preparada para usufruir do ciclo de primeneres (Ciprieno-

logia). 

09.  Ofiexável: a conscin tenepessista preparada para dispor da oficina extrafísica (ofiex) 

pessoal (Ofiexologia). 

10.  Despertável: a conscin preparada para as responsabilidades do exercício da desasse-

dialidade permanente total ou a desperticidade (Despertologia). 

11.  Teleguiável: a conscin preparada para viver ao modo evoluído do teleguiado auto-

crítico (Homo sapiens teleguiatus). 

12.  Serenável: a conscin preparada para a vivência da serenidade evoluída (Sereno-

logia). 

13.  Dessomável: a conscin, com falência geral dos órgãos somáticos, preparada cons-

ciente ou inconscientemente para dessomar ou o dessomante (Dessomatologia). 

 

Destaque. Conforme os princípios da Evoluciologia, a condição tenepessável foi desta-

cada, por modelo, neste contexto, em função da necessidade inevitável do exemplarismo da inte-

rassistencialidade no curso da evolução de todas as consciências. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin tenepessável, indicados para a expansão das 

abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acabativa  interassistencial:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

2.  Assepsia  energética:  Paraassepsiologia;  Homeostático. 

3.  Atitude  parapsíquica  passiva:  Parapercepciologia;  Neutro. 

4.  Atitude  pró-amparador  extrafísico:  Interassistenciologia;  Homeostático. 

5.  Interassistencialidade:  Assistenciologia;  Homeostático. 

6.  Sinalética  parapsíquica:  Parapercepciologia;  Homeostático. 
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7.  Voluntário  da  Conscienciologia:  Assistenciologia;  Homeostático. 

 

SOMENTE  A  PRÓPRIA  CONSCIN  PODE  SE  AVALIAR  COM  

SEGURANÇA,  E  CONCLUIR  CORRETAMENTE,  SE  ESTÁ  

NA  CONDIÇÃO  TENEPESSÁVEL,  PRONTA  PARA  O  TENE-
PESSISMO.  ESTA  REGRA,  A  RIGOR,  NÃO  TEM  EXCEÇÃO. 

 

Questionologia. Você se sente tenepessável? Qual a razão, até agora, de não ter iniciado 

as práticas assistenciais, diárias, da tenepes? 

 
Bibliografia  Específica: 

 

01.  Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto In-
ternacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 124 e 125. 

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 79, 94, 167, 203 e 225. 

03.  Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80 

abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 fil-
mografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.; 

6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação 

das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Inter-
nacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 80 e 187. 

04.  Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 

glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de 
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 239 e 1.096. 

05.  Idem; Manual da Dupla Evolutiva; 208 p.; 40 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional 

de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 29, 49 e 75. 
06.  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 96. 

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 15. 

08.  Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 ter-

mos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); 
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 34. 

09.  Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Insti-

tuto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 68 e 139. 
10.  Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525 

caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5a Ed.; 

Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 87, 406 e 578. 
11.  Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 

300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciolo-

gia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 409. 
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C O N S C I N    T E R M I N A L  
( D E S S O M A T O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin terminal é a consciência intrafísica, homem ou mulher, fora de 

possibilidades terapêuticas de cura somática, vivenciando a etapa de pré-desativação do soma. 

Tematologia. Tema central neutro. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do ver-

bo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também do 

idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao 

centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu igualmente no Sé-

culo XIII. A palavra terminal provém do idioma Latim, terminalis, “que indica os limites, o final; 

o ponto extremo”, e este de terminus, “fim; limite; extremidade”. Apareceu no Século XVI. 

Sinonimologia: 1.  Conscin pré-dessomática. 2.  Doente terminal. 3.  Paciente fora de 

possibilidades terapêuticas. 4.  Paciente terminal. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin terminal, conscin terminal incompletista  

e conscin terminal completista são neologismos técnicos da Dessomatologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin sadia. 2.  Conscin longeva. 3.  Paciente saudável. 4.  Cons-

ciência duradoura. 

Estrangeirismologia: o diagnóstico premortem. 

Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento 

quanto à hiperacuidade evolutiva prioritária. 

Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Doença: 

oportunidade evolutiva. Profilaxia pré-dessoma: recin. Compléxis: dessoma sadia. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da megapriorização evolutiva; os prioropensenes; 

a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopense-

nidade. 

 

Fatologia: o aprendizado pela dor ou pelo autodiscernimento; a otimização da autopes-

quisa; as aplicações consciencioterápicas; o megafoco nas recins fundamentais; a antiprocrastina-

ção das reconciliações grupocármicas; a afetividade sadia; as recins realizadas; o exemplarismo 

pessoal; a minimoréxis; a necessidade de atualização da fotografia multiexistencial; a proximida-

de do reencontro com a paraprocedência; os resultados da proéxis; o direito de o paciente saber 

ou não saber sobre o próprio estado de saúde; o ambiente frio do hospital somado à frieza e ao 

despreparo da maioria dos profissionais de saúde; a dificuldade dos familiares em ajudar na des-

soma do doente; a despersonalização do paciente; a distanásia, a eutanásia e a ortotanásia; o con-

tato íntimo com a morte; o processo de terminalidade com dignidade; a dessoma em casa; a ante-

cipação das crises existenciais; os autenfrentamentos adiados; o momento do desenlace das cone-

xões energéticas; a autavaliação da recente vida intrafísica somada ao balanço das vidas em exis-

tências anteriores; as interprisões grupocármicas; o saldo da ficha evolutiva pessoal (FEP); a hu-

manização diante do processo do morrer; os cuidados paliativos; a morte na condição de tabu so-

cial sendo temida, negada e desnaturalizada; a transitoriedade da vida intrafísica; a ausência de 

educação para a morte física; a preparação lúcida da dessoma pessoal; a autocura consciencial;  

a saúde consciencial; a linha de vida cosmoética e evolutiva. 
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o descarte do ener-

gossoma; a projetabilidade lúcida; a meritocracia associada à projeção antefinal e à projeção do 

adeus; a autossustentabilidade energética; a influência da paragenética na constituição do novo 

corpo humano; o possível aumento das parapercepções devido à proximidade da dessoma; a para-

recepção extrafísica. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo vontade-autossuperação; o sinergismo patológico doen-

ça-autovitimização; o sinergismo homeostático doença-autossuperação. 

Principiologia: o princípio do menos doente consciencialmente assistir ao mais doente. 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética aplicado à construção de pensenes 

sadios; o código pessoal de Cosmoética aplicado à autossuperação dos gargalos evolutivos; 

o código pessoal de Cosmoética aplicado à melhoria da paragenética pessoal. 

Teoriologia: a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da evolução pessoal 

por meio dos autesforços; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da reeducação consci-

encial; a teoria da proéxis; a teoria do compléxis; a teoria da autorganização; a teoria e a práti-

ca da serialidade multiexistencial com autorrevezamento consciencial; a teoria do amparo inter-

consciencial. 

Tecnologia: a técnica de mais 1 dia de vida intrafísica; a técnica de mais 1 ano de vida 

intrafísica à vera; a técnica da mobilização básica de energias (MBE); a técnica do arco voltaico 

craniochacral; a técnica de autenfrentamento do malestar; a técnica do diário autobiográfico; as 

técnicas bioenergéticas de autodefesa; a técnica da madrugada; a técnica da tela mental; a técni-

ca da câmara de reflexão; as técnicas de autopesquisa; a técnica da autorrelaxação psicofisioló-

gica; a técnica da tenepes; as técnicas com base na racionalidade e no discernimento. 

Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico contribuindo para alavancar as re-

ciclagens pessoais dos pesquisadores e pesquisadoras interessados em evoluir. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Proexologia; o la-

boratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenolo-

gia; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da autorgani-

zação. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia. 

Efeitologia: o efeito de a doença terminal poder alavancar as reconciliações pessoais. 

Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal primário; o ciclo multiexistencial pessoal 

holomaduro. 

Enumerologia: o fato de as práticas interassistenciais favorecerem a saúde consciencial; 

o fato de as rotinas úteis favorecerem a saúde consciencial; o fato de as desassimilações favore-

cerem a saúde consciencial; o fato de as leituras proveitosas e frequentes favorecerem a saúde 

consciencial; o fato de as gestações conscienciais favorecerem a saúde consciencial; o fato de os 

trabalhos energéticos favorecerem a saúde consciencial; o fato de as reconciliações favorecerem 

a saúde consciencial. 

Binomiologia: o binômio assim-desassim; o binômio arrogância-fragilidade; o binômio 

admiração-discordância; o binômio doença física–doença consciencial; o binômio consciência 

imperecível–soma perecível. 

Interaciologia: a interação entre os veículos de manifestação; a interação Genética-Pa-

ragenética. 

Crescendologia: o crescendo primeira dessoma–segunda dessoma; o crescendo tacon- 

-tares; o crescendo melin-melex; o crescendo Cosmoética–Paragenética saudável–macrossoma– 

–maxiproéxis. 

Trinomiologia: o trinômio zona de conforto–ganhos secundários–doença consciencial; 

o trinômio autopesquisa–reciclagem–autocura consciencial. 
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Polinomiologia: o polinômio patológico interação–assimilação–bloqueios energéticos–

–doenças físicas; o polinômio homeostático interação–desassimilação–desbloqueios energéti-

cos–saúde consciencial. 

Antagonismologia: o antagonismo incompléxis / compléxis; o antagonismo espiral evo-

lutiva embotada / espiral evolutiva aberta. 

Paradoxologia: o paradoxo de a conscin fisicamente mais doente poder ser a mais as-

sistente (epicentro consciencial). 

Politicologia: a política da convivialidade sadia com tudo e todos. 

Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada, com autodiscernimento, ao máxi-

mo possível de ser realizado no espaço de tempo intrafísico restante. 

Filiologia: a reciclofilia. 

Fobiologia: a tanatofobia; o medo do morrer; o medo de dessomar com o mesma doença 

na próxima ressoma. 

Sindromologia: a síndrome da procrastinação; a síndrome da imaturidade conscien-

cial; a síndrome da despriorização evolutiva. 

Maniologia: a mania de querer ser sempre assistido. 

Mitologia: o mito de o mais doente ser o somaticamente mais comprometido; o mito de 

“virar santo” após a dessoma; o mito de ser injusta a dessoma da consciência antes da idade 

socialmente esperada. 

Holotecologia: a energossomatoteca; a volicioteca; a interassistencioteca; a evoluciote-

ca; a convivioteca; a grupocarmoteca; a cosmoeticoteca; a consciencioterapeuticoteca. 

Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Autodiscernimentologia; a Conviviologia;  

a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Desassediologia; a Consciencioterapia; a Holomatu-

rologia; a Paradiplomacia; a Autopesquisologia; a Evoluciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin terminal; a conscin lúcida; a conscin eletronótica; o ser interas-

sistencial; a conscin superficial; a conscin pesquisadora; a conscin-locomotiva. 

 

Masculinologia: o pesquisador; o projetor consciente; o atacadista consciencial; o com-

pletista; o voluntário; o homem de ação; o amparador intrafísico; o consciencioterapeuta; o ma-

crossômata; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o evoluciente; o exemplarista; o tenepessista. 

 

Femininologia: a pesquisadora; a projetora consciente; a atacadista consciencial; a com-

pletista; a voluntária; a mulher de ação; a amparadora intrafísica; a consciencioterapeuta; a ma-

crossômata; a convivióloga; a duplista; a proexista; a evoluciente; a exemplarista; a tenepessista. 

 

Hominologia: o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Ho-

mo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo 

sapiens tenepessista; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens parapsychicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin terminal incompletista = a despriorizadora dos compromissos 

proexológicos assumidos, candidata a retornar à paraprocedência em melancolia; conscin terminal 

completista = a realizadora dos compromissos proexológicos assumidos, candidata a retornar  

à paraprocedência em estado de euforia e ser recebida pelo comitê de pararrecepção assistencial. 

 

Culturologia: a cultura da autopesquisa ininterrupta; a cultura da reciclagem intra-

consciencial; a cultura da megapriorização evolutiva; a cultura da interassistencialidade. 
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Melin. Eis, na ordem alfabética, os 5 maiores arrependimentos relatados por pacientes 

terminais, de acordo com a enfermeira especializada em cuidar de pessoas fora de possibilidades 

terapêuticas, Bronnie Ware (1960–): 

1.  Amizades. Desejaria ter ficado mais em contato com os amigos. 

2.  Autexpressividade. Desejaria ter tido a coragem de expressar os sentimentos. 

3.  Autopermissão. Desejaria ter se permitido ser mais feliz. 

4.  Coragem. Desejaria ter tido a ousadia de viver a vida verdadeira para si mesma, não  

a vida esperada por outrem. 

5.  Trabalho. Desejaria não ter trabalhado tanto. 

 

Evitaciologia. Do ponto de vista da Paraprofilaxiologia, é indicado não se eximir da 

aquisição do domínio bioenergético, da projetabilidade lúcida e do investimento teático, o quanto 

antes, na autoproéxis. Tais conquistas contribuem para desdramatizar a morte biológica. 

Autopesquisologia. De acordo com a Psicossomatologia, o nível de anticonflitividade 

íntima serve de indicador para medir a condição de saúde da consciência, mesmo com o soma 

ainda não apresentando sinais e sintomas de doença. 

Afetividade. Considerando a Conviviologia, a afetividade mal trabalhada interfere so-

bremaneira na homeostasia do holossoma, sendo das maiores razões para o surgimento de doen-

ças físicas. O isolamento afetivo é indicador de desarmonia íntima. 

 

Etiologia. De acordo com a Autopesquisologia, eis, em ordem alfabética, 13 categorias 

etiológicas, não excludentes, indicadoras da existência de doença consciencial, passíveis de levar 

a conscin precocemente à condição terminal, direta ou indiretamente, servindo de estímulo para  

a autorreflexão de pesquisadoras e pesquisadores interessados na profilaxia e nas auto e hetero-

curas: 

01.  Antiautonômicas: acriticidade; dependência ad aeternum; dogmatismo; infantilis-

mo; autoirreflexão; falta de domínio energético; fanatismo; submissão; superficialidade; timidez. 

02.  Anticosmoéticas: autocorrupções; dar alfinetadas; falar mal de outras consciências; 

fuga das responsabilidades pessoais; inautenticidades; incoerências; intencionalidade negativa; 

manipulações; mesmismo; pusilanimidade; procrastinações; satisfação malévola; virar a cara pa-

ra outra consciência; viver na correria; viver na zona de conforto. 

03.  Autabusivas: alcoolismo; uso de tabaco; toxicomania; trabalhos insalubres; convi-

vência com fumantes; andar de moto; dirigir a toda velocidade; riscomania. 

04.  Emocionais: agressividade; ansiedade; apego exagerado a pessoas ou bens materi-

ais; arrogância; autoculpa; autocobranças e heterocobranças excessivas; autodesvalorização; auto-

ritarismo; autorrepressão; autovitimização; baixa autestima; carência afetivo-sexual; ciúme; es-

tresse; fobias; guardar mágoas; impaciência; impulsividade; indignação; preocupação excessiva 

com a autoimagem; belicismo; ódio; raiva; ressentimento; ruminação mental. 

05.  Energéticas: ausência de trabalhos energéticos sadios; bagulhismo; evocações espú-

rias (sexuais); ambientes energeticamente carregados; trabalhos energéticos anticosmoéticos. 

06.  Externas: poluições sonoras e ambientais; catástrofes naturais; contaminações quí-

micas e / ou microbiológicas. 

07.  Habituais: alimentação inadequada; postura física inadequada; quantidade de água 

inadequada; sono inadequado. 

08.  Intraconscienciais: autassédio; conflituosidade íntima; dificuldade de aceitar ajuda; 

dificuldade em dizer não; dificuldade de receber críticas; dificuldade de autexposição; fechadis-

mo; opções sexuais consciencialmente imaturas; patopensenização; rigidez pensênica; preconcei-

to; trafarismo; workaholism. 

09.  Multidimensionais: ausência de investimento no desenvolvimento parapsíquico; 

heterassédio; possessões tóxicas; projeções malintencionadas. 

10.  Multiexistenciais: mal uso da racionalidade; mal uso do tempo intrafísico; omissões 

deficitárias; vinganças; heranças paragenéticas. 
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11.  Proexológicas: virar as costas para a proéxis; virar as costas para a interassistência; 

virar as costas para o amparador; virar as costas para a autopesquisa; virar as costas para recicla-

gens; virar as costas para as reconciliações; virar as costas para a teática; virar as costas para  

a Cosmoética; virar as costas para si próprio; virar as costas para as prioridades evolutivas. 

12.  Somáticas: abstinência sexual; automedicação; falta ou excesso de atividade física; 

obesidade; piercings; tatuagem; promiscuidade; respiração curta; cintura avantajada; Genética. 

13.  Tecnológicas: internetismo; videotismo. 

 

Terapeuticologia. Sob a ótica da Autoconsciencioterapia, o autodiscernimento e a auto-

conscientização multidimensional (AM) contribuem para a consciência interessada acessar e en-

tender os fatos e os parafatos de ninguém perder ninguém. Além disso, a superação de hábitos do-

entios e a implantação de hábitos pró-respeito pelo soma e pela oportunidade da vida intrafísica 

dependem unicamente da vontade pessoal. 

Cuidador. Diante da Interassistenciologia, auxiliar a dessoma de outras consciências, 

pela oportunidade das recins de todos os envolvidos e pela possibilidade de contribuir efetiva-

mente para a segunda dessoma do assistido, é intenso aprendizado interassistencial. O assistente, 

diante da realidade do dessomante, deve fazer o máximo possível ao alcance da autopensenidade 

para assisti-lo. Tal postura é garantia de ter a tranquilidade íntima, de ter feito o melhor. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita a conscin terminal, indicados para a expansão das abordagens 

detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Abordagem  relevante:  Autopriorologia;  Homeostático. 

02.  Acalmia  mental:  Mentalsomatologia;  Homeostático. 

03.  Arco  voltaico  craniochacral:  Consciencioterapia;  Homeostático. 

04.  Comitê  de  pararrecepção:  Intermissiologia;  Neutro. 

05.  Completude  consciencial:  Autevoluciologia;  Homeostático. 

06.  Contragolpe  evolutivo:  Evoluciologia;  Homeostático. 

07.  Cultura  da  Dessomatologia:  Seriexologia;  Homeostático. 

08.  Força  integral:  Autopriorologia;  Homeostático. 

09.  Inseparabilidade  grupocármica:  Grupocarmologia;  Neutro. 

10.  Instrumento  de  poder:  Autodiscernimentologia;  Homeostático. 

11.  Instrumento  pró-saúde:  Somatologia;  Homeostático. 

12.  Inteligência  longeva:  Somatologia;  Neutro. 

13.  Inteligência  preventiva:  Proexologia;  Homeostático. 

14.  Megaperigo  dos  efeitos  mediatos:  Paracronologia;  Nosográfico. 

15.  Saúde  física:  Autoconscienciometrologia;  Homeostático. 

 

À  CONSCIN  TERMINAL  RESTA  INVESTIR  O  MÁXIMO  PARA  

OTIMIZAR  A  PRÓPRIA  DESSOMA.  ÀS  DEMAIS  CONSCIÊN-
CIAS,  RESTA  INVESTIR  O  MÁXIMO  NA  LEI  DO  MAIOR  ES-

FORÇO,  CONVERGENTE  À  PROÉXIS  E  AO  COMPLÉXIS. 
 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, pretende dessomar na condição de completista 

ou incompletista nesta vida humana? O quanto está realmente investindo na autoproéxis? 
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C O N S C I N - T R A F A R  
(G R U P O C A R M O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin-trafar, ou consciência intrafísica–traço-fardo, é aquela pessoa 

dependente, homem ou mulher, criança ou adulto, constituindo fardo vivo para alguém responsá-

vel, por alguma razão grupocármica específica: deficiência mental, somática, afetiva, econômico- 

-financeira ou social. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. 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 prefixo intra vem igualmente 

do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo 

ao centro; interiormente”. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. A palavra traço procede também do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, “tirar; puxar; 

arrastar; mover; rolar”. Apareceu no Século XVI. O termo fardo é de origem controversa, prova-

velmente do idioma Francês Antigo, fardel, hoje, fardeau, “peso”. Surgiu no Século XV. 

Sinonimologia: 1.  Conscin traço-fardo. 2.  Pessoa-fardo. 3.  Conscin dependente.  

4.  Conscin assistida. 5.  Adulto-criança; criança grande. 6.  Quarentão infantil. 7.  Dependente 

subumano (animal doméstico; pet). 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin-trafar, conscin-trafar infantil e conscin- 

-trafar adulta são neologismos técnicos da Grupocarmologia. 

Antonimologia: 1.  Conscin-trafor. 2.  Conscin assistente. 3.  Conscin-líder. 

Estrangeirismologia: o Conviviarium; o res non verba. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: os ortopensenes; a busca da vivência da ortopensenidade; a criação dos 

holopensenes libertários; o holopensene doméstico; a grafopensenidade conjunta. 

 

Fatologia: os processos evolutivos grupais; os deveres com a parentela; os fardos huma-

nos; a oligofrenia; a invalidez; as deficiências existenciais; o realismo para encarar os próprios 

deveres; a consciência da responsabilidade evolutiva; a inteligência evolutiva (IE); a grupocarma-

lidade; os acidentes genéticos; os acidentes evolutivos; as retrovidas; as interprisões grupocármi-

cas; o contexto interassistencial; a domesticação evolutiva mútua; o convívio sob o mesmo teto;  

a coabitação; a convivência forçada; o compromisso da convivialidade; a força presencial do as-

sistente; o convívio cosmoético da assistencialidade; a fraternidade vivida; a intercompreensão;  

a intercooperação; a solidariedade; a compaixão sincera; a magnanimidade; a dedicação; a au-

tabnegação cosmoética; o autossacrifício racional; a tarefa da consolação (tacon); a tarefa do es-

clarecimento (tares); as autodisponibilidades pessoais; as autoposturas exemplares; os problemas 

sociais; os processos de retificações grupais; as proéxis; as perspectivas evolutivas; os direitos  

e deveres pessoais; o engajamento segundo os deveres existenciais; a vida humana produtiva;  

a vivência cosmoética; a conduta-padrão; a autavaliação conscienciométrica; a Ficha Evolutiva 

Pessoal (FEP); a policarmalidade teática. 

 

Parafatologia: a parapercuciência evolutiva da multiexistencialidade; os parafatos; as 

pararrealidades; o estado vibracional (EV) profilático; os acidentes de percurso parapsíquicos; os 

autocompromissos da paraprocedência intermissiva; o amparo extrafísico de função; o caminho 

da autodesperticidade. 
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III.  Detalhismo 

 

Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC). 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório 

conscienciológico da Autoconscienciometrologia. 

Enumerologia: a recomposição evolutiva; a regeneração; o reerguimento consciencial;  

a reciclagem existencial; o resgate grupocármico; a reeducação grupal; a ressocialização. 

Filiologia: a evoluciofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a xenofilia. 

Sindromologia: a síndrome do canguru; a síndrome do infantilismo. 

Holotecologia: a nosoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a gregarioteca. 

Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Parapatologia; a Nosologia; a Paragenetico-

logia; a Genética; a Evoluciologia; a Paradireitologia; a Psicossomatologia; a Seriexologia; a In-

terprisiologia; a Autocogniciologia; a Cosmoeticologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia;  

a Verbaciologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin-trafar; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratros-

férica; a isca humana inconsciente; a pessoa carente; o ser interassistencial; a família nuclear. 

 

Masculinologia: o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; 

o compassageiro evolutivo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;  

o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o inversor existencial; o tenepessista;  

o ofiexista; o parapercepciologista; o pré-serenão vulgar; o tertuliano; o voluntário. 

 

Femininologia: a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopoli-

ta; a compassageira evolutiva; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;  

a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a inversora existencial; a tenepessista; 

a ofiexista; a parapercepciologista; a pré-serenona vulgar; a tertuliana; a voluntária. 

 

Hominologia: o Homo sapiens conscientia trafaralis; o Homo sapiens humanus; o Ho-

mo sapiens dependens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens assistens; o Homo sa-

piens convivens; o Homo sapiens pollutor. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin-trafar infantil = a pessoa dependente desde a fase da vida infan-

til; conscin-trafar adulta = a pessoa dependente a partir da fase da vida adulta. 

 

Cosmoeticologia. Sob a ótica da Grupocarmologia, eis o princípio magno para o conví-

vio correto com a conscin-trafar: qualquer fardo pode ser bonito, funcional e até eficiente depen-

dendo da interação da abordagem inteligente e prestativa do assistente, cuidador ou colaborador, 

homem ou mulher, possuidor, além da boa vontade e da boa intenção, do atributo máximo do au-

todiscernimento evolutivo. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin-trafar, indicados para a expansão das aborda-

gens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

1.  Acerto  grupocármico:  Grupocarmologia;  Homeostático. 
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2.  Carga  da  convivialidade:  Conviviologia;  Neutro. 

3.  Cláusula  pétrea:  Proexologia;  Homeostático. 

4.  Companhia  eletiva:  Conviviologia;  Neutro. 

5.  Conduta  cosmoética:  Conviviologia;  Homeostático. 

6.  Dependência:  Psicossomatologia;  Nosográfico. 

7.  Elencologia:  Grupocarmologia;  Neutro. 

 

A  PESSOA  DEPENDENTE,  OU  CONSCIN-TRAFAR,  OFERE-
CE  OPORTUNIDADE  EVOLUTIVA  SEM  IGUAL  AO  RESPON-
SÁVEL,  HOMEM  OU  MULHER,  NAS  INJUNÇÕES  DA  VIDA  

INTRAFÍSICA,  PARA  ACERTAR  A  GRUPOCARMALIDADE. 
 

Questionologia. Você é responsável por algum dependente na vida humana? Como en-

tende e com qual ânimo atende ao processo de retificação do caminho evolutivo? 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

7090 

C O N S C I N    T R A N C A D A  
( MA T E R I O L O G I A )  

 

I.  Conformática 

 

Definologia. A conscin trancada é a consciência intrafísica vivendo a existência humana 

na condição patológica do autorrestringimento consciencial maior ou máximo. 

Tematologia. Tema central nosográfico. 

Etimologia. O termo consciência vem do idioma Latim, conscientia, “conhecimento de 

alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo”, e este do 

verbo conscire, “ter conhecimento de”. Apareceu no Século XIII. O prefixo intra deriva também 

do idioma Latim, intra, “dentro de; no interior; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo 

ao centro; interiormente”. O vocábulo físico procede do mesmo idioma Latim, physicus, e este do 

idioma Grego, physikós, “relativo à Natureza ou ao estudo da mesma”. Surgiu também no Século 

XIII. A palavra tranca é de origem incerta, provavelmente de idioma Pré-romano, talvez o idioma 

Céltico, conexa com o idioma Gaulês, tarinca, “espeto; travão; barrote”, e o idioma Gaélico, 

tarrang, “cravilha; tarugo”. Os termos tranca e trancada apareceram no Século XV. 

Sinonimologia: 01.  Conscin travada. 02.  Conscin casca grossa. 03.  Conscin materia-

lona. 04.  Conscin orgânica. 05.  Conscin somática. 06.  Conscin antiparapsíquica. 07.  Conscin 

antiprojetiva. 08.  Conscin antienergossomática. 09.  Conscin eletronótica. 10.  Conscin animali-

zada. 

Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo tranca: des-

trancada; destrancado; destrancar; destranque; retranca; retrancada; retrancado; retrancagem; 

retrancar; retranquista; trancada; trancado; trancamento; trancar; trancaria; tranca-ruas; tran-

ca-trilhos. 

Neologia. As 3 expressões compostas conscin trancada, conscin trancada consciente  

e conscin trancada inconsciente são neologismos técnicos da Materiologia. 

Antonimologia: 01.  Conscin aberta. 02.  Conscin lúcida. 03.  Conscin parapsíquica.  

04.  Conscin projetora consciente. 05.  Conscin energossomática. 06.  Conscin holossomática.  

07.  Conscin intermissivista. 08.  Abertismo consciencial; autoconscientização multidimensional. 

09.  Ser humano desperto. 10.  Consciex Livre. 

Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento 

quanto aos atributos parapsíquicos pessoais. 

 

II.  Fatuística 

 

Pensenologia: o holopensene pessoal da materialidade humana; os egopensenes; a ego-

pensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os oniropensenes; a oniropensenidade; os 

monopensenes; a monopensenidade; a autopensenização sem horizontes evolutivos amplos. 

 

Fatologia: o trancamento intrafísico; a existência humana trancada; o aumento físico  

e intraconsciencial da condição do restringimento da própria ressoma da conscin; a amência cons-

ciencial vulgar; as automimeses existenciais; a fixação psicofísica excessiva e patológica; a ilusão 

da materialidade; o obnubilamento consciencial; a hipoacuidade; a robotização consciencial; os 

condicionamentos intrafísicos onipresentes; o confinamento ignorado no soma; a inconsciência 

quanto ao holossoma; as autovivências exclusivamente tridimensionais; o restringimento máximo 

da manifestação consciencial; a ignorância evolutiva; as ectopias conscienciais; a melin; o porão 

consciencial; o subcérebro abdominal; a monovisão restrita; a autofossilização; o varejismo cons-

ciencial; as muletas conscienciais; os excessos materialistas; a antropolatria; o bolsão conservan-

tista; as coleiras sociais do ego; o predomínio das futilidades; as lavagens subcerebrais; as rotinas 

inúteis; o desafio do terceiro tempo dos Cursos Intermissivos. 
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Parafatologia: o autobloqueio do parapsiquismo pessoal; a falta da autovivência do es-

tado vibracional (EV) profilático; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a in-

sensibilidade parapsíquica; os travões parapsíquicos; a hipomnésia intermissiva; a alienação ex-

trafísica; o bloqueio anímico; o bloqueio bioenergético; o bloqueio parapsíquico; as assins desper-

cebidas; a postura antitenepes; o monopólio das projeções conscientes espontâneas. 

 

III.  Detalhismo 

 

Sinergismologia: o sinergismo baratrosférico. 

Principiologia: o princípio da autexclusão. 

Codigologia: a falta do código pessoal da Cosmoética (CPC). 

Teoriologia: a teoria da existência humana trancada. 

Tecnologia: a Tecnologia Eletronótica ofuscando as sutis manifestações parapsíquicas. 

Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório 

conscienciológico das técnicas projetivas. 

Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia. 

Efeitologia: os efeitos do rolo compressor das inutilidades onipresentes; os efeitos robo-

tizantes da insensibilidade parapsíquica. 

Ciclologia: o ciclo da erudição superficial à erudição profunda; o ciclo dessoma-resso-

ma sem a autovivência da lucidez intermissiva. 

Binomiologia: o binômio ignorado cérebro-paracérebro. 

Interaciologia: a interação patológica toxicomania-antiprojetabilidade. 

Crescendologia: o crescendo Ignorantismo-negativismo. 

Trinomiologia: o trinômio crendices-delírios-tradições; o trinômio falacioso única di-

mensão–única existência–único veículo consciencial (corpo humano). 

Antagonismologia: o antagonismo conscin projetiva / conscin trancada; o antagonismo 

motivação parapsíquica / desmotivação parapsíquica; o antagonismo autoconscientização multi-

dimensional / autotrancamento consciencial; o antagonismo semiconsciex / conscin trancada;  

o antagonismo estado da consciência contínua / superfixação intrafísica; o antagonismo conscin 

trancada / conscin encapsulada sadiamente. 

Paradoxologia: o paradoxo patológico da religião belicista. 

Politicologia: a barbarocracia; a idolocracia; a teocracia. 

Legislogia: a lei do menor esforço evolutivo. 

Filiologia: a materiofilia. 

Fobiologia: a claustrofobia; a neofobia; a parapsicofobia. 

Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da ectopia afetiva (SEA). 

Mitologia: a submissão grupal às Teomitologias. 

Holotecologia: a patopensenoteca; a belicosoteca; a mitoteca; a nosoteca. 

Interdisciplinologia: a Materiologia; a Antiprojeciologia; a Instintologia; a Subcerebro-

logia; a Desviologia; a Sofisticologia; a Mesmexologia; a Autenganologia; a Nadalogia; a Psico-

patologia. 

 

IV.  Perfilologia 

 

Elencologia: a conscin trancada; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin bara-

trosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a consciência subumana (CS); as 

consréus; as consbéis; a conscin inacessível. 

 

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o casca grossa energético; o trancadão. 

 

Femininologia: a pré-serenona vulgar; a casca grossa energética; a trancadona. 

 



 

Encic lopédia   da   Consci encio log ia  

 

 

 

 

7092 

Hominologia: o Homo sapiens animalis; o Homo sapiens materialis; o Homo sapiens 

idolatricus; o Homo sapiens clausor; o Homo sapiens autopathicus; o Homo sapiens acriticus;  

o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo 

sapiens abulicus. 

 

V.  Argumentologia 

 

Exemplologia: conscin trancada consciente = a pessoa sabendo do próprio trancamento, 

mas indiferente à própria condição patológica; conscin trancada inconsciente = a pessoa ignoran-

do o próprio trancamento consciencial vivendo na pior condição patológica. 

 

Culturologia: os idiotismos culturais de todas as naturezas; a cultura materiológica;  

a cultura das inutilidades onipresentes. 

 

Taxologia. Sob a ótica da Materiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 cate-

gorias de vestes técnicas, sobressalentes, para o revestimento temporário do corpo humano, inten-

sificadoras do trancamento intrafísico da conscin, podendo ser consideradas, em muitas injun-

ções, equivalentes da condição patológica da conscin trancada: 

01.  Armadura medieval: na defesa belicista; panóplia. 

02.  Armadura policial moderna: o tecido com Kevlar e colete à prova de balas. 

03.  Capote cirúrgico: empregada para a antinfecção. 

04.  Escafandro: para submersão na água. 

05.  Macacão antichamas: empregado por bombeiros e pilotos de automobilismo. 

06.  Roupa anti-ácido: empregada pelos bombeiros. 

07.  Roupa antitubarão: com campo eletromagnético para confundir e afastar os pei-

xões ferozes. 

08.  Roupa de apicultor: usada na defesa contra as abelhas. 

09.  Traje espacial: a vestimenta de cosmonauta empregada na Astronáutica. 

10.  Uniforme de mergulhador: a roupa de neoprene, inclusive do surfista. 

 

VI.  Acabativa 

 

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabé-

tica, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

trais, evidenciando relação estreita com a conscin trancada, indicados para a expansão das abor-

dagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados: 

01.  Agente  antiprojeção  consciente:  Projeciologia;  Nosográfico. 

02.  Anticatarse:  Antirrecexologia;  Nosográfico. 

03.  Antiparapsiquismo:  Parapercepciologia;  Nosográfico. 

04.  Atitude  antiproéxis:  Proexologia;  Nosográfico. 

05.  Autômato  humano:  Parafisiologia;  Nosográfico. 

06.  Biofilia  monopolizadora:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

07.  Consciência  podálica:  Evoluciologia;  Nosográfico. 

08.  Conscin  eletronótica:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

09.  Fechadismo  consciencial:  Parapatologia;  Nosográfico. 

10.  Mesméxis:  Intrafisicologia;  Nosográfico. 

11.  Retropensenidade:  Pensenologia;  Neutro. 

12.  Tríade  da  erronia:  Parapatologia;  Nosográfico. 
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A  CONDIÇÃO  NOCIVA  DO  TRANCAMENTO  CONSCIENCIAL  

SE  INSERE  ENTRE  OS  MAIS  PODEROSOS  FATORES 
DE  ATRASO  EVOLUTIVO  DAS  CONSCIÊNCIAS  INTRAFÍ-
SICAS,  COMPONENTES  DA  HUMANIDADE  TERRESTRE. 

 

Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou o nível do próprio restringimento 

intrafísico? Você vive satisfeito com a condição do autabertismo consciencial? 
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