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CONSCIN TRANSCENDENTE
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A conscin transcendente é a consciência humana, homem ou mulher, já dedicada, prioritariamente, de maneira teática, às tarefas autoconscientes da interassistencialidade
parapsíquica e multidimensional.
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 verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século XIII. A palavra transcendente deriva do
mesmo idioma Latim, transcendens, de transcendere, ―passar subindo; atravessar; ultrapassar;
transpor‖. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Conscin multidimensional. 2. Conscin interassistencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo transcendente: transcendência; transcender; transcendental; transcendentalidade; transcendentalismo;
transcendentalista; transcendentalística; transcendentalístico; transcendentalização; transcendentalizada; transcendentalizado; transcendentalizar; transcendentismo; transcendentista;
transcendentista; transcendentivo; transcendida; transcendido.
Neologia. As 4 expressões compostas conscin transcendente, conscin transcendente mínima, conscin transcendente média e conscin transcendente máxima são neologismos técnicos da
Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Consciência extrafísica. 2. Consciência humana trancada.
Estrangeirismologia: a conscin top model; a remarkable person; o strong profile cosmoético; o honors student; o detentor da pole position evolutiva; a pessoa nec plus ultra; a untroubled mind; o link reiterado com a extraphysical hometown.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da autoparaperceptibilidade.
Unidade. A unidade de medida da autotranscendência é a consciencialidade multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal predisposto à extrafisicalidade; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os
parapsicopensenes; a parapsicopensenidade.
Fatologia: o abertismo consciencial; o senso de multidimensionalidade pessoal; a construção de contextos existenciais transcendentes; a transcendentalização da conscin jejuna iniciada
com a tenepes; a transcendentalidade da conscin Serenona desde o útero materno.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o atilamento pessoal quanto às inspirações, ou achegas extrafísicas,
da parapreceptoria; a condição do macrossoma idiota; a condição evolutiva da prescindência das
mãos; as transverpons com bases extrafísicas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial; o sinergismo
cosmoético Teaticologia-Verbaciologia; a busca de sinergismos otimizadores e potencializadores
do rendimento proexológico.
Principiologia: o principium prioritarius; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio dos fatos corroborarem os argumentos; o princípio da verbação teática pelo qual somente o ato anterior ratifica a fala ou a comunicação; o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo; os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área
da Parapercepciologia; o princípio do corpo objetivo; o princípio do paracorpo do autodiscernimento; o princípio básico da maxifraternidade; o princípio do Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial; o princípio do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado;
a cooperação pessoal na teática do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Pensenologia; a teoria
e a prática do autodidatismo permanente.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas argumentativas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica da confutação; a técnica da Debatologia; a técnica da dialética; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a autotecnicidade mentalsomática veterana; as técnicas de movimentação bioenergética; a técnica dos 20 EVs diários;
a técnica de identificação das sinaléticas parapsíquicas pessoais; as técnicas projetivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico básico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos
Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Comunicólogos.
Efeitologia: os efeitos do taquipsiquismo no acesso lexical rápido e exato no momento
da comunicação oral; o efeito dos dicionários paracerebrais do amparador na comunicação com
os amparandos; o efeito da retilinearidade autopensênica na teática cosmoética no nível de amparabilidade; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; o efeito tarístico da exemplificação da interassistencialidade cosmoética; os efeitos omnicatalíticos dos poderes conscienciais em ação; os efeitos potencializadores da consciência crítica; os efeitos das lições transcendentes do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
Neossinapsologia: as neossinapses transcendentes derivadas das paraneossinapses.
Enumerologia: as vivências transcendentes; os propósitos transcendentes; as cognições
transcendentes; os valores transcendentes; as virtudes transcendentes; os afetos transcendentes;
as atuações transcendentes.
Binomiologia: o binômio autocriticidade sincera–autoincorruptibilidade; o binômio
apresentação do projeto–realização da obra; o binômio bastidores-ribalta; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro consciencial; o binômio discrição intrafísica–
–superexposição extrafísica; o binômio identidade civil–identidade extra.
Interaciologia: a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Convencional–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparapercepção; a interação autocognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a interação verbação-anticonflituosidade; a interação autoverbação-autodesassedialidade; a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação retrocognição-cosmovisão.
Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo
do intrafísico ao extrafísico; o crescendo nitidez pensênica–lucidez consciencial–transparência
energoférica; o crescendo transcendente tenepes-ofiex.
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Trinomiologia: o trinômio visibilidade-confiabilidade-transparência; o trinômio objetividade-explicitação-transparência; o trinômio reputação-credibilidade-transparência; o trinômio
coerência-sinceridade-transparência; o trinômio incorrupção-autenticidade-transparência.
Polinomiologia: o polinômio comunicativo clareza-exatidão-compreensibilidade-transparência.
Antagonismologia: o antagonismo autolucidez multidimensional / obnubilação eletronótica; o antagonismo transparência científica / obscuridade religiosa.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmocracia;
a cosmoeticocracia; a meritocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei do devenir; a lei do movimento ininterrupto; a lei do transformismo;
a lei da seriéxis; a lei da impermanência; a lei da obsolescência; a lei do maior esforço evolutivo
na manutenção da autocoerência; a lei da transparência pública no combate à corrupção.
Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia;
a priorofilia; a coerenciofilia.
Holotecologia: a parapsicoteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a egoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia;
a Parapercepciologia; a Multidimensiologia; a Autopriorologia; a Homeostaticologia; a Tenepessologia; a Ofiexologia; a Semiconsciexologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin transcendente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens expeditus; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens energovibratorius; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens
paraproxemicus; o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens singularis.
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V. Argumentologia
Exemplologia: conscin transcendente mínima = a conscin inversora existencial; conscin
transcendente média = a conscin tenepessista; conscin transcendente máxima = a conscin evolucióloga.
Culturologia: a Multiculturologia da Evoluciologia Consciencial; a cultura da Multidimensiologia Consciencial.
Caracterologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional,
10 categorias de conscins transcendentes conforme as etapas ascendentes na Escala Evolutiva das
Consciências:
01. Conscin inversora existencial.
02. Conscin tenepessista.
03. Conscin epicon lúcido.
04. Conscin proexista completista.
05. Conscin ser desperto.
06. Conscin ofiexista.
07. Conscin semiconsciex.
08. Conscin teleguiada autocrítica.
09. Conscin evolucióloga.
10. Conscin Serenona.
Taxologia. Segundo a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 condições transcendentes passíveis de serem vivenciadas no estado de conscin restringida na existência humana, nesta dimensão:
01. Conscienciês: a transcendência na Comunicologia.
02. Cosmoconsciência: a transcendência na Cosmovisiologia.
03. Genopensenidade: a transcendência da Mesologia.
04. Holorgasmo: a transcendência da Sexologia.
05. Invéxis: a transcendência da Culturologia.
06. Macrossoma: a transcendência da Fisiologia Humana.
07. Megaeuforização: a transcendência na Energossomatologia.
08. Ofiex: a transcendência na Interassistenciologia.
09. Pararracionalidade: a transcendência da Subcerebrologia.
10. Projeção lúcida: a transcendência da Materiologia.
11. Transverpon: a transcendência na Autocogniciologia.
12. Universalismo: a transcendência na Cosmoeticologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a conscin transcendente, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acompanhante parapsíquico: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
03. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
04. Atitude parapsíquica passiva: Parapercepciologia; Neutro.
05. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
06. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
07. Autoparapsiquismo avançado: Autoparapercepciologia; Homeostático.
08. Conotação parapsíquica: Parapercepciologia; Neutro.
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Fulguração parapsicosférica: Energossomatologia; Homeostático.
Interleitura parapsicosférica: Energossomatologia; Neutro.
Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
Manifestação parapsíquica: Parafenomenologia; Neutro.
Parapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
Parapsiquismo despercebido: Parapercepciologia; Neutro.
Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.

ENTENDER, COM RACIONALIDADE E LÓGICA, A CONDIÇÃO EVOLUTIVA DA CONSCIN TRANSCENDENTE CONSTITUI O PRIMEIRO PASSO PARA SE ALCANÇAR AS VIVÊNCIAS PARAPSÍQUICAS, ASSISTENCIAIS E COSMOÉTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivencia algumas conquistas específicas da
conscin transcendente? Quais?
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CONSCIN-TRATOR
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A conscin-trator é aquela pessoa dinâmica e construtiva, homem ou mulher, constituindo a locomotiva social, cultural, artística, política, empreendedora, comercial, industrial ou econômica, agilizando o crescimento das instituições e o progresso da Socin com a sementeira das ideias libertárias.
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 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
Século XIII. A palavra trator provém do idioma Inglês, tractor, ―trator‖. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Conscin-locomotiva. 2. Conscin-rolo compressor. 3. Conscin-líder.
4. Conscin poliédrica. 5. Profissional-trator.
Neologia. As 4 expressões compostas conscin-trator, conscin-trator egocármica, conscin-trator grupocármica e conscin-trator policármica são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Conscin-trailer. 2. Conscin-vagão. 3. Conscin-reboque. 4. Conscin
abúlica. 5. Conscin podálica. 6. Consciênçula.
Estrangeirismologia: o modus faciendi; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, principalmente da vontade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Inexistem
conscins idênticas. Existem conscins atratoras.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; a grafopensenidade conjunta; o holopensene criativo.
Fatologia: a alavancagem evolutiva; a força presencial; a psicomotricidade sadia; a hiperatividade construtiva; o dinamismo pessoal; a liderança; a versatilidade; a polivalência pessoal;
a qualificação etológica; a conduta-padrão; o fluxo social; o contrafluxo social; o neoempreendedorismo; as neopautas; a grupocarmalidade; a interassistencialidade; o megaperfil funcional;
a amplificação da cosmovisão; a associação de constructos; a confluência dos afins; a convergência dos focos; o entrecruzamento dos achados; a explicitação das ideias-chave; o desbravamento
dos horizontes; a qualidade das intenções; a experiência secular; a maturidade consciencial; a reeducação comunitária; o rolo compressor humano acertando o caminho evolutivo; a recéxis contínua; a tridotalidade consciencial; a vida intrafísica produtiva; as maxiproéxis; as maximoréxis;
a policarmalidade teática; a Instituição Conscienciocêntrica da Interassistenciologia.
Parafatologia: a abertura do espaço mental para o amparo extrafísico de função; os paracompromissos pessoais da paraprocedência intermissiva; o caminho da autodesperticidade;
a afinidade com a paraprocedência evoluída; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
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Enumerologia: o agitador cultural; o agente motivador; o agente exemplificador; o formador de opinião; o provocador social; o produtor de neoverpons; o propulsor do progresso.
Interaciologia: a interação dinâmica operativa–câmara de autorreflexão.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Politicologia: a cosmocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a conscienciofilia; a neofilia expandida; a evoluciofilia; a conviviofilia; a sociofilia; a mentalsomatofilia.
Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a consciencioteca; a evolucioteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Experimentologia; a Holomaturologia; a Intencionologia; a Maxiproexologia; a Interassistenciologia; a Etologia; a Verbaciologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin-trator; a conscin-trator jurídica; a conscin-trator filosófica;
a conscin-trator sociológica; a conscin-trator política; a conscin-trator científica; a conscin lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial; a testemunha participante da História; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o homem de ação; o tocador de obra; o gestor moderno; o líder; o generalista; o atacadista consciencial; o maxidissidente ideológico; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata.
Femininologia: a mulher de ação; a tocadora de obra; a gestora moderna; a líder; a generalista; a atacadista consciencial; a maxidissidente ideológica; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon
lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata.
Hominologia: o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: conscin-trator egocármica = aquela ainda objetivando condições egocêntricas infantis; conscin-trator grupocármica = aquela já dedicada aos interesses do grupo evolutivo mais íntimo; conscin-trator policármica = aquela exemplificando predominantemente as manifestações pessoais em favor da coletividade mais ampla intra e extrafísica (populações e parapopulações).
Caracterologia. No âmbito da Experimentologia, na condução incessante da evolução,
as consciências podem ser classificadas em duas categorias básicas:
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1. Conscin-trator: conscin-locomotiva; conscin-trafor; dinâmica, empreendedora, extrovertida, atratora, líder, cosmoética. Não passa por cima de tudo e de todos com excesso de autoafirmação e poder, mas aplaina o terreno e executa a sementeira evolutiva.
2. Conscin-reboque: conscin-trailer; conscin-trafar; abúlica, mais inerte, introvertida,
liderada.
Construtologia. Dentro do universo da Extraconscienciologia, a conscin-trator pode ser
caracterizada por 7 iniciativas construtivas, fundamentais na vida humana, aqui dispostas na ordem funcional:
1. Autodisponibilidade polivalente.
2. Ciclos de conferências enfáticas.
3. Roteiros de cursos esclarecedores.
4. Tours mentaissomáticos urbi et orbi.
5. Impactos do autodinamismo.
6. Transpassamentos das mediocridades.
7. Reeducação grupal permanente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a conscin-trator, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
2. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
3. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
4. Desamarração: Conviviologia; Neutro.
5. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
6. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
7. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.

A CONSCIN-TRATOR, APLICADA À DINAMIZAÇÃO EVOLUTIVA DAS CONSCIÊNCIAS, É A PRIMEIRA DO GRUPOCARMA A ALCANÇAR AS CONDIÇÕES DA DESPERTOLOGIA, DA EVOLUCIOLOGIA E DA SERENOLOGIA.
Questionologia. Você é conscin-trator ou conscin-reboque? Qual o nível da criatividade
evolutiva exemplificado por você?
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CONSCIN TRICEREBRAL
(CEREBROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A conscin tricerebral é a condição da consciência humana, homem ou mulher, resultante da vivência das 3 fases mais relevantes do desenvolvimento do cérebro humano
(Cerebrologia) e do enriquecimento das neuróglias.
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 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. O elemento de composição tri vem igualmente do idioma Latim, tres, tria, ―três
vezes; três partes‖. A palavra cérebro procede do idioma Latim, cerebrum, ―cérebro; miolos;
razão; raciocínio; juízo‖. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Técnica da conscin tricerebral. 2. Técnica da análise tricerebral.
3. Conscin longeva. 3. Geronte. 4. Intermissivista. 5. Cognopolita.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 33 cognatos derivados do vocábulo cérebro: cerebração; cerebral; cerebralidade; cerebralismo; cerebralização; cerebralizar; cerebrastenia;
cerebrastênica; cerebrastênico; cerebrespinhal; cerebrina; cerebrino; cerebrogânglio; cerebrografia; cerebroide; Cerebrologia; cerebrotomia; cerebrotômica; cerebrotômico; cerebrotonia;
cerebrotônica; cerebrotônico; cerebrovascular; cerebrovisceral; macrocérebro; mediocérebro;
minicérebro; paracérebro; Paracerebrologia; retrocérebro; subcérebro; Subcerebrologia; supercérebro.
Neologia. As 3 expressões compostas conscin monocerebral, conscin bicerebral e conscin tricerebral são neologismos técnicos da Cerebrologia.
Antonimologia: 1. Conscin miniproexista. 2. Protoconsciência. 3. Consciênçula.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Cérebro: supercomplexidade desafiadora.
II. Fatuística
Pensenologia: a lucidez; a flexibilidade autopensênica; a ortopensenidade; o autodiscernimento; os atributos conscienciais; a administração do tempo; a aquisição da sabedoria; a inteligência evolutiva (IE).
Fatologia: a técnica da análise tricerebral; a sequência das etapas; o desenvolvimento
somático; o desenvolvimento cognitivo; os níveis do desenvolvimento do córtex; os 2 hemisférios
cerebrais; a massa encefálica; os acontecimentos balizadores da existência; a série de crises de
crescimento; o impulso fundamental para a reciclagem existencial; a sucessão de potencialidades;
as aquisições psicossociais; as aquisições evolutivas; as funções mentais; as potencialidades intraconscienciais; a ancianidade; as conquistas científicas geriátricas.
Parafatologia: o parapsiquismo na infância, na meia-idade e na velhice.
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III. Detalhismo
Tecnologia. A técnica da análise da conscin tricerebral é o método da análise cortical,
conscienciométrica e consciencioterápica da conscin tricerebral, ao longo das fases de constituição do cérebro humano.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Neossinapsologia: os neurônios; as sinapses; as retrossinapses; as neossinapses; as parassinapses; as glias; os dendritos; os axônios; as neuróglias.
Ciclologia: o ciclo vital da experiência humana.
Trinomiologia: o trinômio gerontológico fartura de autexperiências (Erudiciologia)–
–fartura econômico-financeira–fartura de doenças (comorbidades).
Fobiologia: a bibliofobia; a literofobia; a gerascofobia; a gerontofobia.
Maniologia: a alcoolomania; a fracassomania; a megalomania; a religiomania; a teomania.
Holotecologia: a anatomoteca; a cerebroteca; a cognoteca; a dogmaticoteca (lavagem
subcerebral); a fisiologoteca; a gerontoteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca; a mnemoteca;
a neuroteca.
Interdisciplinologia: a Cerebrologia; a Subcerebrologia; a Paracerebrologia; a Somatologia; a Neurociência; a Neurologia; a Neuropatologia; a Psiquiatria; a Geriatria; a Gerontologia;
a Gerontopsiquiatria; a Psicologia; a Consciencioterapia; a Autodiscernimentologia; a Cronêmica;
a Inventariologia Pessoal; a Intraconscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin tricerebral; a conscin monocerebral; a conscin bicerebral; a isca
humana lúcida; a pessoa centenária lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o produtor de conhecimentos; o holotecário; o acoplamentista; o agente
retrocognitor; o autodecisor; o cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o duplista; o duplólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o intelectual;
o intermissivista; o inversor existencial; o longevo; o macrossômata; o maxidissidente; o ofiexista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o proexista; o proexólogo; o professor; o projetor consciente; o reciclante existencial; o reeducador; o tenepessista; o tertuliano; o veterano da vida.
Femininologia: a mulher grávida; a mulher na menopausa; a produtora de conhecimentos; a holotecária; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a cognopolita;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a duplista; a duplóloga; a epicon
lúcida; a escritora; a evoluciente; a intelectual; a intermissivista; a inversora existencial; a longeva; a macrossômata; a maxidissidente; a ofiexista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a proexista; a proexóloga; a professora; a projetora consciente; a reciclante existencial; a reeducadora;
a tenepessista; a tertuliana; a veterana da vida.
Hominologia: o Homo sapiens cerebralis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens compensator; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens
provectus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens
tenepessista; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: conscin monocerebral = quem dessoma até os 26 anos de idade física;
conscin bicerebral = quem dessoma até os 65 anos de idade física; conscin tricerebral = quem
dessoma na terceira ou na quarta idade física.

Enciclopédia da Conscienciologia

7105

Trilhões. É fácil fazer vigorosa reflexão matemática, ou aritmética, chegando aos trilhões, sobre a conscin, a partir de 6 fatos, ou parafatos, aqui dispostos na ordem lógica:
1. Cérebro. O cérebro humano pesa pouco mais de 1,5 kg, contudo é o objeto mais sofisticado existente na dimensão existencial intrafísica.
2. Neurônios. O mesmo cérebro apresenta cerca de 100 bilhões de células nervosas, os
neurônios.
3. Sinais. Os neurônios atuam harmonicamente por meio de complexa série de sinais
bioquímicos para armazenar, organizar, processar e recuperar informações.
4. Sinapses. Existem cerca de 15 mil conexões potenciais, ou sinapses, para cada qual
dos 100 bilhões de neurônios.
5. Conexões. A partir do exposto, o número de conexões do cérebro pode totalizar centenas de trilhões.
6. Soma. Tal fato expõe, obviamente, a maior complexidade do corpo humano, ou soma,
a máquina-fole da consciência humana.
Caracterologia. Sob a ótica da Cerebrologia, o cérebro da própria pessoa pode ser abordado em análises racionais por meio de 3 fases, aqui dispostas na ordem fisiológica evolutiva,
com 12 itens básicos cada qual:
A. Microcérebro:
01. Fase: primeiro cérebro da vida fetal até a pós-adolescência, aos 26 anos de idade;
a maturidade biológica ou somática. A miniproéxis ou a vida humana mínima. O período hipocorístico dos diminutivos e das miniaturas. A Hebelogia.
02. Subcerebrologia: o porão consciencial ativo; o protocérebro reptiliano. O calourismo, a monovisão pessoal. Os jovens das farturas, dos tóxicos e das armas homicidas do Terceiro
Milênio, inclusive as consréus ressomadas.
03. Energossomatologia: a fase sexochacral; a promiscuidade; os supérfluos; os esbanjamentos. Os pecadilhos mentais da mocidade.
04. Imaturidade: a inexperiência com o neossoma; as dependências inconscientes;
a Genética; a Mesologia. O antepassado de si mesmo. As omissões deficitárias naturais, em geral,
até inconscientes. O monopólio do cerebelo.
05. Leituras: o predomínio dos livros infantis, adolescentes e juvenis; gibis; romances;
novelas. O início da Arquivística e da biblioteca pessoal.
06. Interesses: os fãs-clubes; as torcidas esportivas; os jogos; os esportes. As aspirações; as perspectivas. A inscrição e o voluntariado na ASSINVÉXIS.
07. Rotinas: os estudos; os preparatórios. O participante de congressos; o liderado ou liderada. A educação formal.
08. Sinapsologia: a identificação do macrossoma pessoal.
09. Obras: a fase principiante da escrita e dos artigos pessoais.
10. Antipodia: o antagonismo evolução / regressão.
11. Holocarmologia: predomínio da egocarmalidade.
12. Proexologia: o início da programação existencial pessoal.
B. Mediocérebro:
01. Fase: segundo cérebro dos 27 até os 65 anos de idade. O período das definições
e determinações. A vida humana parcial.
02. Cerebrologia: a adultidade; o início da maturidade mental. A descoberta dos conceitos evoluídos do Paradireito e do Estado Mundial.
03. Energossomatologia: a fase esplenicochacral; os megafocos; as integrações; o ativismo; as gestões.
04. Mediocridade: a fase da meia-força. A independência econômico-financeira; o pé-de-meia. As omissões deficitárias agora podendo ser menores.
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05. Leituras: o predomínio dos livros didáticos da formação cultural e das obras técnicas da carreira profissional. A consolidação da biblioteca pessoal.
06. Interesses: a constituição da dupla evolutiva; a estabilidade emocional. As manifestações dos extrapolacionismos evolutivos parapsíquicos. O maior feito neste período pode ser
a obtenção da ofiex e da desperticidade aos 46 anos de idade. As manutenções construtivas.
07. Rotinas: as ações estabilizadoras da vida social e profissional. O promotor ou promotora de congressos; a liderança.
08. Neossinapsologia: o autodidatismo intenso.
09. Obras: a fase dos debates, das teses e dos ensaios pessoais. O adulto-criança pode
surgir aqui.
10. Antipodia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
11. Holocarmologia: predomínio da grupocarmalidade.
12. Proexologia: o desenvolvimento e consolidação da programação existencial pessoal.
C. Macrocérebro:
01. Fase: terceiro cérebro dos 66 anos de idade em diante; a maior perda dos neurônios;
a terceira idade; a quarta idade. A fase da maxiproéxis. O período dos superlativos e das grandezas. A vida humana integral.
02. Gerontocerebrologia: a Paracerebrologia; a maturidade plena. O veteranismo;
a cosmovisão pessoal. O elder. O ideal do predomínio da gerontocracia nos 3 poderes governamentais: o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
03. Energossomatologia: a fase coronochacral; a Mentalsomatologia; a aposentadoria.
04. Megamaturidade: a hiperacuidade; a recuperação pessoal máxima dos cons
magnos. A produtividade prioritária maior. As interdependências gerais conscientes. O engajamento interassistencial. As omissões superavitárias autoconscientes.
05. Leituras: os livros sobre o parapsiquismo; as obras da Gerontologia. A doação da
biblioteca pessoal.
06. Interesses: a busca pela Ciência e a Filosofia. O período final e ideal para a realização da obra-prima ou megagescon. A vivência máxima da interassistencialidade.
07. Rotinas: os interesses técnicos, disciplinados, próprios da autorganização. O conferencista, homem ou mulher, de congressos; o traquejo; a competência; o hors concours.
08. Parassinapses: a cumulatividade da cognição até multidimensional; o parapsiquismo teático. O paracérebro ou megacérebro.
09. Obras: a fase pedagógica do tratado pessoal.
10. Antipodia: o antagonismo vitória / derrota.
11. Holocarmologia: predomínio da policarmalidade.
12. Proexologia: a conclusão da programação existencial pessoal, do compléxis ou do
incompléxis.
Distinções. Dentro do universo da Parafisiologia, evidentemente esses 3 cérebros são
muito distintos nas manifestações, ou quanto à Neurofisiologia, cujo funcionamento está assentado na expansão da evolução dos links interneuronais com o enriquecimento das neuróglias,
compensando as perdas contínuas de neurônios.
Ideal. Há conscins na terceira idade ainda vivendo sob o predomínio da primeira fase.
O ideal é a superdotação consciencial, taquipsíquica, predominar, de modo crescente, nas 3 fases.
Argumentologia. Segundo a Experimentologia, através desta técnica da conscin tricerebral é fácil chegar-se à constatação de 3 fatos relevantes, aqui dispostos na ordem lógica:
1. Precocidade. A precocidade infantil ou a superdotação, ainda na fase do microcérebro, é mero resultado de conduta-exceção imatura, preparatória e incompleta. Ainda não é o ideal,
sendo, em qualquer caso, sem exceção, indefensável condição de subnível evolutivo ou quanto às
autopotencialidades teáticas da consciência ressomada.
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2. Prematuridade. A dessoma da pessoa antes da terceira idade é, a rigor, excetuando
as miniproéxis, sempre prematura significando grave mutilação no desenvolvimento, pois não
permite à consciência alcançar e desfrutar as vantagens da maturidade da terceira idade lúcida.
Neste contexto, o belicismo ancestral é a pior causa por ceifar a vida dos jovens ou carnes tenras
de canhão.
3. Longevidade. É extremamente relevante pesquisar a técnica da conscin tricerebral
a partir do fato da expansão da longevidade humana, atual, já existindo legiões de centenários
e alguns Matusaléns alcançando, esporadicamente, os 120 anos de idade. Somente o fato de o cidadão ter 18 lustros de idade não o torna ilustre.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a conscin tricerebral, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
03. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
04. Aquecimento neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
07. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
08. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
09. Envelhecimento: Somatologia. Neutro.
10. Exercitação neuronal: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.
12. Paracerebrologia: Holossomatologia; Homeostático.

A TÉCNICA DA ANÁLISE TRICEREBRAL RESPONDE SATISFATORIAMENTE, DE MANEIRA TEÁTICA, ÀS INDAGAÇÕES
MAIS CRÍTICAS, GERAIS, DA CONSCIN LÚCIDA QUANTO
AOS OBJETIVOS DA PRÓPRIA EXISTÊNCIA INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive qual fase tricerebral? Está satisfeito e otimista com as realizações existenciais obtidas até agora?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
772 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas;
15 tabs.; 6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo –
Avaliação das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 176, 209, 246 e 575.
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, 416, 460 e 667.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 685.
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CONSCIN VESTIBULANDA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A conscin vestibulanda é a pessoa jovem ou madura, homem ou mulher,
participante do processo seletivo de exame vestibular, utilizado no Brasil, cujo objetivo é alcançar
pontuação necessária nas provas, garantindo o ingresso no curso de graduação eletivo em universidades públicas ou privativas.
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, physikós, ―relativo à Natureza ou ao estudo da mesma‖. Surgiu igualmente no Século XIII. A palavra vestíbulo procede do idioma Latim, vestibulum, ―pórtico; alpendre; entrada;
soleira; espaço entre a porta de entrada de alguma casa e a rua; o entrar (num assunto); começo;
introito‖. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Conscin em processo de vestibular. 2. Estudante em exame vestibular. 3. Conscin em preparo para o vestibular. 4. Conscin em preparativo para o vestibular.
Antonimologia: 1. Conscin universitária. 2. Conscin colegial. 3. Estudante do ensino
fundamental. 4. Conscin doutoranda.
Estrangeirismologia: a dedicação full time do estudante; o giorno far niente com o intuito de promover o descanso; a conscin large; o jump pessoal mediante a decisão pró-evolutiva
da carreira profissional; o déjà-vu auxiliando nas respostas durante a prova.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à escolha da futura profissão.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Gostaria de viver para estudar e não de
estudar para viver (Francis Bacon, 1561–1626).
Proverbiologia. Eis provérbio chinês relativo ao tema: – Se você não mudar a direção,
terminará exatamente no ponto de onde partiu.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da estudiosidade; a autopensenização experimentológica; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o ritmo da
autopensenidade autopesquisística.
Fatologia: a escolha da profissão ainda no colegial; as incertezas em relação às afinidades por inúmeras áreas de atuação; a insegurança da escolha correta; o cursinho pré-vestibular; as
universidades públicas; as universidades privadas; a prova do vestibular; as pressões familiares
e externas sofridas pelo estudante; as autocobranças diante da possibilidade de reprovação; a disciplina do estudo regular; o estudo exaustivo; o cansaço diurno; a preocupação com a fadiga mental; as afinidades afetivas facilitadoras do bem-estar durante os exames; a ansiedade incontrolável
de ser aprovado no vestibular; o tempo perdido nos insucessos devido à opção equivocada; a certeza íntima quanto à escolha do curso de graduação; a relação candidato-vaga enquanto fator contribuinte para as autopressões; o fato de o estudo exaustivo não promover certeza de aprovação;
as cotas raciais para negros e diferentes etnias podendo ser fator redutor da meritocracia; a falta
de melhoria na educação para todos; a negligência das autoridades governamentais em relação às
reais condições de estudantes cotistas; as fraudes relacionadas à compra de vagas em universida-

Enciclopédia da Conscienciologia

7109

des públicas e particulares; a prioridade, aos menos favorecidos economicamente, na universidade, sem medidas de melhorias na educação em geral; as frequentes greves dos docentes universitários causando adiamento de provas do vestibular; o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM);
o status do curso de Medicina; a hipoatividade social do vestibulando; os desafios da tares; o autobloqueio evolutivo devido à prioridade do vestibular; o ganho ou a perda de peso devido à ansiedade e ao sedentarismo; a falta de tempo para o voluntariado conscienciológico; o desvio proexológico devido à influência familiar; a busca pela autonomia proexológica; o autamadurecimento necessário; o predomínio do mentalsoma; o duplismo precoce auxiliando o amadurecimento e a autossustentação afetiva diária; o acúmulo de experiências devido ao convívio com diferentes conscins ao longo da preparação para o vestibular; o ingresso nas universidades estadunidenses (Scholastic Apitude Test: SAT) através do método de avaliação do histórico escolar do aluno;
o método de ingresso em universidades argentinas; a admissão universitária na Itália e na China
com métodos inclusivos e universalistas; os financiamentos estudantis possibilitando a determinados alunos a permanência na universidade.
Parafatologia: o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica pessoal do estudante; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autossustentabilidade multidimensional; a prontidão na desassim para evitar intoxicações; o aumento das parapercepções de
autodefesa; o autodessassédio mentalsomático; a conexão e confiança no amparo extrafísico pessoal; as projeções antecipatórias com o exame vestibular; a utilização do paracérebro enquanto repositório de autocognição; o parapsiquismo impressivo auxiliando respostas; as sincronicidades
com exercícios temáticos de conhecimentos; a clariaudiência de palavras com temas da prova; os
episódios de clarividência e déjà-vu com respostas criativas; o patrimônio cultural da seriéxis utilizado em situações de avaliação; a assistência multidimensional prestada aos colegas e professores dos cursos pré-vestibulares.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconhecimento–autodecisão correta; o sinergismo
das autorreciclagens; o sinergismo das inspirações amparadas; o sinergismo dos múltiplos egos;
o sinergismo estudo qualitativo–estado vibracional.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do megafoco mentalsomático; o princípio “isto não é para mim”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio
do posicionamento pessoal (PPP).
Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC), sendo fator prioritário
do amadurecimento intraconsciencial; o código duplista de Cosmoética (CDC) auxiliando na sustentabilidade emocional.
Teoriologia: a teoria do pensene (pensamento, sentimento e energia).
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica dos 20 EVs diários;
a técnica da exaustividade; a técnica da autavaliação crítica; as técnicas conscienciológicas;
a técnica da recin; a técnica automotivadora de“só mais 1 pouquinho”; a técnica de estudar nos
7 dias da semana.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologica; o laboratório conscienciológico
do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Verbetografia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia;
o Colégio Invisível da Autorganizaciologia.
Efeitologia: o completismo existencial enquanto efeito da escolha profissional correta;
o efeito da prática diária do estado vibracional catalítico na qualidade do estudo; o efeito da ortopensenidade na qualificação do rendimento diário de estudo; o efeito da acupuntura auxiliando
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o equilíbrio holossomático; o efeito da auriculoterapia contribuindo no controle de ansiedade;
o efeito satisfatório da autenticidade assumida no núcleo familiar.
Neossinapsologia: as neossinapses despertadas pela projetabilidade lúcida; as neossinapses abundantes advindas do estudo intensivo; as neossinapses gerando paraneossinapses.
Ciclologia: o ciclo regular do estudo qualitativo; o ciclo das revisões de matérias diárias; o ciclo da mobilização básica das energias (MBE); o ciclo do estado vibracional diário; o ciclo do estudo diuturno; o ciclo do estudo antelucano; o ciclo vestibular-aprovação.
Binomiologia: o binômio estudo-aprovação; binômio foco–objetivo alcançado; o binômio autoconfiança-incorruptibilidade; o binômio vestibular-disciplina; o binômio Medicina-Biomedicina; o binômio Direito-Medicina; o binômio cursinho pré-vestibular–estresse positivo;
o binômio duplismo precoce–base afetiva sólida; o binômio vestibular–escolha profissional decisiva; o binômio inversor intermissivista–compléxis exitosa; o binômio vestibular-aprovação.
Interaciologia: a interação vestibular-autopensenização; a interação autoconfiança-autodesassédio; a interação vestibular-família; a interação autocobrança deslocada–autassédio;
a interação autestima-incorruptibilidade; a interação disciplina-autorganização; a interação fechadismo consciencial–apriorismose.
Crescendologia: o crescendo das responsabilidades a partir da assunção intermissiva
consciente; o crescendo dúvida hoje–certeza amanhã; o crescendo pequenos detalhes–grandes
efeitos.
Trinomiologia: o trinômio responsabilidade-disciplina-êxito; o trinômio conscin intermisivista–conscin inversora–conscin vestibulanda; o trinômio estudo-descanso-lazer; o trinômio
automotivação-autodeterminação-autodisciplina; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio autesforço-autodeterminação-automotivação-autestima;
o polinômio intermissivista-vestibulando-tenepessista-completista.
Antagonismologia: o antagonismo ingresso no curso escolhido pelos pais / plena autorrealização futura; o antagonismo fechadismo consciencial / amadurecimento exitoso.
Paradoxologia: o paradoxo de o descanso e o lazer produzirem melhor rendimento no
estudo.
Politicologia: a Política Nacional do Sistema de Cotas; as políticas públicas; a meritocracia.
Legislogia: as leis cósmicas superando as leis humanas; as leis das sincronicidades.
Filiologia: a neofilia; a autopesquisofilia; a autocogniciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a experimentofilia; a autocriticofilia.
Fobiologia: a amnesiofobia; a cacorrafiofobia; a mastigofobia; a sofofobia; a cainofobia;
a cronometrofobia; a emetofobia; a epistemofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da procrastinação; o domínio da síndrome da
dispersão consciencial; a supressão da síndrome do ansiosismo; a eliminação da síndrome da labilidade parapsíquica.
Maniologia: a mania da autovitimizacão; a mania da autoculpa; a mania da autodepreciação; a mania da pusilanimidade; a mania de perfeição; a mania de frequentar, desnecessariamente, aulas de inúmeras matérias; a mania de ―não dar ouvidos‖ às opiniões de pessoas próximas.
Mitologia: o mito de a quantidade de estudo ser mais eficaz se comparado à qualidade;
o mito de estudar até tarde da noite significar aprovação; o mito de o estudo diário ser, necessariamente, exaustivo.
Holotecologia: a discernimentoteca; a pensenoteca; a egoteca; a recinoteca; a cosmoeticoteca; a cognoteca; a invexoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Egocarmologia; a Proexologia; a Invexologia;
a Recinologia; a Priorologia; a Holomaturologia; a Conviviologia; a Organizaciologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin vestibulanda; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin multidotada.
Masculinologia: o estudante; o universitário; o estudante de Curso Intermissivo (CI);
o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;
o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
Femininologia: a estudante; a universitária; a estudante de Curso Intermissivo; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens rationalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: conscin vestibulanda inexperiente = aquela dispersa, insegura e imatura
perante as intercorrências cotidianas, com dificuldades na autorganização dos estudos; conscin
vestibulanda madura = aquela hábil, segura e focada na autorganização dos estudos, sem desperdício de tempo.
Culturologia: a cultura autopesquisística; a cultura mesológica; a cultura do status
profissional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a conscin vestibulanda, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
03. Assédio escolar: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
05. Autorganização nos estudos: Autorganizaciologia; Homeostático.
06. Bilibertação inversora: Invexologia; Neutro.
07. Biparacerebralidade: Paracerebrologia; Homeostático.
08. Checkup holossomático: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
09. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
10. Estudiosidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
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11.
12.
13.
14.
15.

Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Qualificação das energias conscienciais: Energossomatologia; Homeostático.
Sutileza técnica: Autexperimentologia; Neutro.
Tendência inata: Parageneticologia; Neutro.

ALÉM DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA, A CONSCIN VESTIBULANDA INTERMISSIVISTA AUTOLÚCIDA PRECISA CONSIDERAR O AUTODESEMPENHO PROEXOLÓGICO E FUTURO
AUTOCOMPLÉXIS, AO FAZER A ESCOLHA PROFISSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já prestou exame vestibular? Aplica as técnicas
conscienciológicas a favor do éxito profissional e proexológico?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; revisoras Erotides Louly; & Helena Araújo;
164 p.; 40 caps.; 18 E-mails; 86 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 16 websites; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 5ª Ed. rev.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 116 a 120.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 348 a 354.

L. R. L.
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CONSCIN VIGARISTA
(ENGANOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A conscin vigarista é a pessoa, homem ou mulher, usando de intencionalidade maléfica para arruinar, enganar, enrolar, iludir, mentir, prejudicar ou extorquir consciências
incautas, com o intuito de obter para si algum tipo de vantagem.
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‖. Surgiu no Século XIII. A palavra vigário deriva também do
idioma Latim, vicarium, ―o que faz as vezes de outro; substituto‖. Apareceu no mesmo Século
XIII.
Sinonimologia: 1. Conscin trapaceira. 2. Conscin embusteira. 3. Conscin fraudulenta.
4. Conscin ludibriadora. 5. Conscin burladora. 6. Conscin lesadora. 7. Conscin velhaca.
8. Conscin charlatã.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo vigarista: vicária; vicariedade; vicário; vigararia; vigarice; vigarismo; vigarizada; vigarizado; vigarizar.
Neologia. As 3 expressões compostas conscin vigarista, conscin vigarista amadora
e conscin vigarista profissional são neologismos técnicos da Enganologia.
Antonimologia: 1. Conscin honesta. 2. Conscin imaculada. 3. Conscin honrada.
4. Conscin ética. 5. Conscin íntegra. 6. Conscin correta. 7. Conscin séria. 8. Conscin justa.
Estrangeirismologia: os viciados em Schadenfreude; o recebimento diário de hoaxes;
o uso da ingenuity gerando interprisão; as red flags ignoradas; os roll program suspeitos; o marketing desonesto; a mídia auxiliando no brainwashing; o zombie computer; os hackers.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade fraterna na Sociedade Intrafísica (Socin).
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares incentivando a reflexão sobre
a temática: – Fraude: autocorrupção consciente. Fraudes: expedientes escusos. Inexistem fraudes
originais. A ganância aprisiona. Ganância: lobo famulento. Inexiste ganância tranquila. Vivamos sem vitimizar.
Coloquiologia: o alerta popular cuidado com esse cara, ele é 171; o ato de se fazer de
morto para ganhar sapato novo; o golpe de mestre; o dar o jeitinho; a barbadinha da semana;
a oferta imperdível; o Zé mané; o trouxa.
Citaciologia. Eis 4 citações referentes ao tema: – A primeira e pior das fraudes é enganar-se a si mesmo (Philip James Bailey, 1816–1902). Duas ainda são as maneiras com as quais
pode-se fazer injustiça: a violência e a fraude; a fraude é própria da raposa e a violência do
leão; ambas são contrárias à natureza humana, mas a fraude desperta maior repulsão (Cícero,
106–43 a.e.c). Até pararmos de prejudicar todos os outros seres do planeta, nós continuaremos
selvagens (Thomas Edison, 1847–1931). As quatro palavras que custam mais caro na nossa vida
são: “desta vez é diferente” (John Templeton, 1912–2008).
Proverbiologia. Quando a esmola é grande, até o santo desconfia. Quando a cabeça
não pensa, o corpo padece. Caveat emptor (comprador, tenha cuidado).
Ortopensatologia: – “Charlatanismo. No universo da Conviviologia evidencia enorme
inteligência quem consegue identificar de imediato a pessoa charlatã”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da vigarice; a autopensenidade antifraterna; o holopensene agressivo; o holopensene da irreflexão; o holopensene maldoso; o holopensene da irracionalidade; os holopensenes expressando a anticosmoética; o desequilíbrio holopensênico; as
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afinidades pensênicas desarmoniosas; os monopensenes; a monopensenidade; os intrusopensenes;
a intrusopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; a busca da retilinearidade autopensênica visando à convivialidade sadia;
a limpeza das assinaturas pensênicas patológicas.
Fatologia: o ato costumeiro de querer tirar vantagem em tudo; o requinte da mistificação; os frutos da ganância motivados por interesses egoicos; a vida das aparências; o descaminho
assistencial trilhado; o autassédio constante; a insaciabilidade da maldade; a ausência da inteligência evolutiva (IE); a atuação das consciências reurbanizadas por trás dos grandes e pequenos
golpes; a impulsividade enquanto regra; a carência afetiva; a indiferença quanto às consequências
dos enganos praticados; o predomínio das futilidades na vivência diária; as automimeses existenciais já dispensáveis; a ignorância quanto à evolução; as rotinas inúteis; as amizades predominantemente ociosas; a ociosidade mental; a insensibilidade constante; as camuflagens; a insatisfação
permanente; a exploração das conscins inscientes; a grande disponibilidade de vítimas crédulas
e descuidadas; a pouca informação e divulgação preventiva; a carência de alternativas de trabalho
para determinadas classes sociais; a ineficiência das leis; a incerteza quanto à penalidade; a existência das inúmeras oportunidades para falcatruas na maioria dos segmentos sociais; a pobreza de
fiscalização; a desorganização das autoridades; os paraísos fiscais; o desrespeito às leis encarado
como comportamento comum; o mau exemplo governamental; a percepção do problema da fraude como não prioritário; o despreparo e pouco treinamento específico das autoridades de polícia;
a escassa coordenação em nível nacional de ações contra fraudadores; a falta de leis específicas
e pouca clareza em algumas das leis existentes; a falta de organismos dedicados ao combate a esses fenônemos; a requalificação positiva gradual da intencionalidade da conscin vigarista; a sinceridade de propósitos; a desativação dos esquemas mentais patológicos; o estabelecimento de condutas cosmoéticas com firmeza e coragem; a cautela quanto às condutas passíveis de prejudicar
outrem; a recusa às alianças anticosmoéticas; a busca da solução das patologias pelo autenfrentamento; o entendimento gradativo da convivialidade multiexistencial; a descoberta da fraternidade.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o subcérebro abdominal predominante nas manifestações cotidianas; a provável paraprocedência baratrosférica recente da conscin vigarista; o autembotamento parapsíquico contribuindo para desfecho do
golpe; os teatros multidimensionais montados pelas consciências vigaristas; a paravigarice;
o vampirismo da conscin conhecedora de técnicas energéticas; o desconhecimento da multidimensionalidade; a ampliação das interprisões grupocármicas multiexistenciais; a falta da autoconscientização multidimensional (AM); as atitudes anticosmoéticas geradoras de interprisões;
a assimilação energética doentia demonstrando afinidade com assediadores; o desejo material
adquirido ilegalmente recheado com energias negativas; os bolsões extrafísicos criados a partir do
comércio ilegal na intrafisicalidade; o comprador enquanto evocador inconsciente dos algozes do
passado; a falta da assepsia energética na interação com pessoas e ambientes facilitando o rapport
com assediadores; o desconhecimento da Higiene Consciencial ante as pararrealidades; a manutenção das relações interconscienciais multidimensionais nosográficas; a mudança de rotina favorecendo a amparabilidade; a identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a captação de insight do amparador; o parapsiquismo intelectual equilibrado; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo impulsividade-precipitação; o sinergismo esforço-mérito; o sinergismo desinformação-crendice; o sinergismo ideia-intenção; o sinergismo patológico
autassédio-heterassédio; a falta de sinergismo com o amparador; a ausência do sinergismo gerado pela produtividade interassistencial.
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Principiologia: os princípios básicos da honestidade, confiança, transparência; o princípio dos contágios holopensênicos; o princípio da precaução; a falta do princípio da descrença
(PD); o princípio “os afins se atraem”; o princípio autocorruptor “todo mundo faz”; o princípio
“na dúvida, abstenha-se”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o Art. 171 do Código Penal Brasileiro (Decreto-lei 2848/40); a carência
do código pessoal de conduta; a inexistência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a ausência
do código grupal de Cosmoética (CGC); a necessidade urgente do código de conduta social;
o Código de Defesa do Consumidor; a falta do código das prioridades pessoais.
Teoriologia: a teoria das afinidades pensênicas; a teoria do assédio individual; a teoria
das interprisões grupocármicas; a teoria do amparo interconsciencial; a teoria da evolução
consciencial pelos autesforços; a teoria da coerência; a teoria da consciex reurbanizada.
Tecnologia: as técnicas do engano; as técnicas espúrias de manipulação consciencial
em geral; a técnica de saber ler nas entrelinhas; a técnica da evitação do rapport baratrosférico;
as técnicas de disfarce; a técnica de checagem da intencionalidade; a técnica de viver cosmoeticamente; as técnicas de autodefesa energética.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial cosmoético na condição de profilaxia
à síndrome da dominação; o voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC) contribuindo
para a depuração do holopensene pessoal; a necessidade do voluntariado cosmoético.
Laboratoriologia: a falta de vivências em laboratórios conscienciológicos; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio
Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos deletérios dos danos causados pelo golpe na vítima; os efeitos colaterais das palavras; o efeito da prevalência das necessidades pessoais sobre as necessidades
alheias; o efeito imediato das irresponsabilidades; o efeito interprisional das ações patológicas;
o efeito desencadeado pelo dano moral; o efeito da perda do bem inestimável; o efeito da falta de
reciclagem dos autovalores.
Neossinapsologia: as sinapses desperdiçadas nos planos maldosos; a predominância
das sinapses viciadas; a urgência das neossinapses acolhedoras da convivialidade sadia; as neossinapses necessárias para mudança de hábitos; a carência pessoal de neossinapses homeostáticas; a mesologia influenciando na criação das neossinapses.
Ciclologia: o ciclo antiga vítima–novo algoz; o comportamento vigarista dilatando
o ciclo multiexistencial; o ciclo patológico das lavagens cerebrais; o ciclo dos erros impunes, intrafisicamente; o ciclo das automimeses dispensáveis; a falta do ciclo assim-desassim; o ciclo observar-analisar-interpretar-deduzir-concluir.
Enumerologia: a boa isca; o cenário adequado; a interpretação perfeita; a vantagem oferecida; a lógica aparente dos fatos; a aceitação da proposta; a finalização do acordo.
Binomiologia: o binômio expectativa-frustração; o binômio ignorância-ingenuidade;
o binômio frieza-astúcia; o binômio decisão equivocada–correção imediata; a falta do binômio
autorreflexão-autodiscernimento; o binômio crime-irracionalidade; o binômio desatenção-oportunidade; o binômio impunidade-recorrência; a falta do binômio confiar-desconfiar.
Interaciologia: a interação ingenuidade da vítima–habilidade do vigarista; a interação
ato ilícito–débito cármico; a interação patológica crença-crédulo; a interação trapaça–ausência
de exemplarismo; a interação emoção forte–racionalidade fraca; a interação improdutividade-estagnação; a interação ansiedade-irreflexão.
Crescendologia: o crescendo corrupção punida–corrupção refreada; o crescendo patológico miniequívocos-megaequívocos; o crescendo erro sustentado–erro agravado; o crescendo
ignorância-monovisão; a ausência do crescendo instinto-razão.
Trinomiologia: o trinômio esperteza-vivacidade-autoconfiança; a ausência do trinômio
motivação-trabalho-lazer; o trinômio inexperiência-irracionalidade-erro; o trinômio encontros-
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-desencontros-reencontros; o trinômio egoísmo-emocionalismo-irracionalidade; o trinômio da
improdutividade egoísmo-preguiça-hedonismo; a falta da vivência do trinômio cosmovisiológico
Paradireitologia-Cosmoética-Megafraternidade.
Polinomiologia: o polinômio dotes sociais–boas maneiras–olho clínico–nervos de aço;
o polinômio escolha-conto-argúcia-desenlace; o polinômio mentira-dissimulação-malandragem-astúcia; o polinômio demanda-análise-ponderação-escolha; a falta do polinômio racionalidade-generosidade-solidariedade-evolutividade; o polinômio vontade-intenção-definição-decisão-determinação; o polinômio nosográfico ambição-envolvimento-negligência-pactuação.
Antagonismologia: o antagonismo vem fácil / vai fácil; o antagonismo ganhar rápido
/ gastar rápido; o antagonismo emoção / razão; o antagonismo criminalidade isolada / criminalidade organizada; o antagonismo ocasião favorável / ocasião desfavorável; o antagonismo ingenuidade / cautela; o antagonismo risco evitável / risco inevitável.
Paradoxologia: o paradoxo de o êxito no golpe poder depender da postura da vítima em
querer levar vantagem; o paradoxo de o malandro no Brasil ser considerado herói nacional;
o paradoxo de a magra autestima ser alimentada por quantias gordas; o paradoxo da vítima de
si própria; o paradoxo do lesante atuando enquanto agente do Direito; o paradoxo da esperteza;
o paradoxo de a improdutividade gerar frutos patológicos.
Politicologia: a manipulocracia; a corruptocracia; a baratrosferocracia; a instintocracia;
a nosocracia; a falaciocracia; a egocracia; a ausência da discernimentocracia.
Legislogia: a lei anticosmoética do gersismo contribuindo nos atos de vigarice; a lei civil
ignorada; a ausência das leis da Cosmoética nas decisões; a lei do menor esforço; a necessidade
da vivência das leis do Paradireito; a inconsciência quanto à lei do retorno; a lei das afinidades.
Filiologia: a ausência da criticofilia; a anticosmoeticofilia; a enganofilia; a egofilia; a dominofilia; a hedonofilia; a imaturofilia; a materiofilia.
Fobiologia: a cacorrafiofobia; a ergofobia; a autexposiciofobia; a cosmoeticofobia; a legisfobia; a hipengiofobia; a judicofobia.
Sindromologia: a síndrome de Dick Vigarista; a síndrome da distorção imaginativa intencional; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da dominação; a síndrome da robotização consciencial; a síndrome da patopensenidade; a síndrome da imaturidade consciencial.
Maniologia: a mania de manipular; a mania da malandragem; a mania de pensar somente em si próprio; a autocorrupciomania; a falaciomania; a internetmania; a robexomania; a pseudomania; a teomania.
Mitologia: o mito de a mentira ter a perna curta; o mito da sorte; o mito “comigo não
acontece”; o mito da vitíma inocente; o mito da certeza absoluta incontestável; o mito de o dinheiro desaparecer; o mito da privacidade pensênica.
Holotecologia: a absurdoteca; a infoteca; a tecnoteca; a nosoteca; a patopensenoteca;
a egoteca; a criminoteca.
Interdisciplinologia: a Enganologia; a Autenganologia; a Anticosmoeticologia; a Antievoluciologia; a Interprisiologia; a Intrafisicologia; a Errologia; a Prevenciologia; a Reurbexologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin vigarista; a conscin baratrosférica; a conscin energívora; a conscin materialista; a conscin satélite de assediadores extrafísicos; a conscin robotizada; a conscin
contraditória; a conscin obnubilada; a conscin impressionável; a conscin trancada; a conscin
acrítica; a conscin imatura; a conscin instintiva; a isca humana inconsciente; a personalidade psicopática; a massa humana impensante; a consciênçula; a consréu ressomada.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o advogado; o normótico; o carcereiro; o antepassado de si mesmo; o materialista; o infrator; o indisciplinado; o recalcitrante; o transgressor;
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o violador; o prevaricador; o contraventor; o obstinado; o belicista; o idólotra; o robô-humano;
o algoz; o manipulador; o dissimulador; o assediador.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a advogada; a normótica; a carcereira; a antepassada de si mesma; a materialista; a infratora; a indisciplinada; a recalcitrante; a transgressora;
a violadora; a prevaricadora; a contraventora; a obstinada; a belicista; a idólotra; a robô-humana;
a algoz; a manipuladora; a dissimuladora; a assediadora.
Hominologia: o Homo sapiens contraventoris; o Homo sapiens fallax; o Homo sapiens
falsarius; o Homo sapiens manipulator; o Homo sapiens mentiens; o Homo sapiens mystificator;
o Homo sapiens sociopathicus; o Homo sapiens repentdetentator.
V. Argumentologia
Exemplologia: conscin vigarista amadora = o malandro oportunista, querendo levar
vantagem em tudo, sem trabalhar; conscin vigarista profissional = o golpista com estratégia, capaz de enganar pessoas e instituições.
Culturologia: a cultura baratrosférica reproduzida intrafisicamente; a cultura da malandragem considerada peculiaridade do temperamento nacional; a cultura de resultados quantitativos a qualquer preço; a cultura do individualismo exacerbado; a cultura da irresponsabilidade; a cultura da Autenganologia; a cultura da impunidade.
Cosmogramologia. Em ilustração aos atos praticados pela conscin vigarista, eis listagem, na ordem alfabética, de 13 contextos ou situações, com detalhamentos envolvendo episódios
extraídos do Cosmograma referente ao tema fraudes:
01. Alimentação: a presença de água, ureia e formol no leite; a adulteração no peso do
gás de cozinha.
02. Auxílios governamentais: o recrutamento de mulheres grávidas para receber o benefício do salário maternidade; os benefícios do Bolsa Família pagos a pessoas abastadas; a duplicidade de cartões para recebimento de Bolsa Escola e Auxílio Gás; a ocultação de cadáver para
continuar recebendo benefício do governo; a compra de remédios subsidiados pelo governo em
nome de conscins já dessomadas; o forjamento de escalas de serviço objetivando recebimento de
dinheiro público sem trabalhar; o grande número de seguros-desemprego pagos indevidamente;
os milhares de benefícios pagos indevidamente pela Previdência Social; o forjamento de documentação de vivência conjugal para receber benefícios previdenciários; a arrecadação, em benefício próprio, por ex-voluntária de ONG, de dinheiro destinado a crianças com deficiência mental.
03. Cartões de crédito: as fraudes do cartão de crédito; a cópia de informações contidas
na tarja do cartão de crédito para efetuar compras em outros países.
04. Ciência: o homem de Piltdown; a falta de verbação do criador de regime alimentar
modista dessomado por obesidade ou problemas cardíacos.
05. Comunicações: a reportagem inventada para galgar fama dentro do jornalismo;
o envio de falsas mensagens de prêmio para celular com o propósito de induzir falsos ganhadores
a depositarem sinal em contas bancárias; o uso da sexualidade ao modo de isca para lesar vítimas
na Internet.
06. Eleições: as canetas utilizadas em cabines de votação passíveis de serem apagadas
com borrachas especiais; as cédulas depositadas em urnas antes de começar a votação.
07. Empresas: a lavagem de dinheiro; a utilização de dedos de silicone fraudando registro biométrico de funcionários ausentes; a distorção de balanços em empresas; os pedidos falsos
de reembolso; os desvios de fundos; a utilização de falsos prestadores de serviços para obter restituições indevidas do Imposto de Renda; a criação de falsas empresas para ocultar origens dos
bens; a captação de pessoas para funcionar enquanto ―laranjas‖ na criação de empresas de fachada.
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08. Escolas: o suborno aos melhores alunos, por parte da diretora, na avaliação da qualidade de ensino; a dispensa dos alunos mais fracos no dia dessas provas; o fornecimento da merenda escolar em quantidade inferior à contratada.
09. Negociatas governamentais: a fraude enquanto a terceira maior fonte de divisas da
Nigéria; o excesso de licitações e contratações fraudulentas na prestação de serviço público para
prefeituras; o recebimento de propina dos devedores de IPTU em troca da baixa de dívidas;
a grande evasão de divisas; a contratação de servidor público com apenas 1 ano de idade.
10. Parlamento: o painel eletrônico acusando a presença de parlamentares fantasmas.
11. Polícia: a falsidade ideológica do estudante de direito detido por fingir ser delegado
de polícia.
12. Trânsito: os milhares de moldes de digitais apreendidos em auto-escolas utilizados
na confecção de carteiras de habilitação; a condução de veículo por pessoa aposentada por cegueira; a adulteração rudimentar no relógio do computador da auto-escola para fraudar a obrigatoriedade de aula noturna; a adulteração da quilometragem do veículo para aumentar o preço final de
venda; a manipulação de pregões para emplacamento e lacração de veículos; as bombas de combustíveis programadas para lesar motoristas.
13. Vendas: a tentativa de venda da Torre Eiffel como sucata; a venda de terrenos na
lua; a venda de indulgências; o superfaturamento na venda de remédios para prefeituras; o desvio
de carga na venda de combustível para não pagar o imposto devido; a venda de cartelas com números a serem sorteados já escolhidos antecipadamente a partir de software adequado; a venda de
óleo sagrado em certas religiões para cura de todos os males; a venda de gabaritos em concursos
públicos.
Tipologia. Sob a ótica da Enganologia, eis listados, em ordem alfabética, 55 tipos de
golpes mais comuns, aplicados pelas conscins vigaristas, passíveis de ocorrerem quando a vítima
evita ou desconhece posturas profiláticas:
01. Golpe da abertura de conta-corrente com documentos falsos.
02. Golpe da aliança.
03. Golpe da aplicação financeira.
04. Golpe da arara.
05. Golpe da “Benção, tia”.
06. Golpe da boa aparência.
07. Golpe da carta de crédito.
08. Golpe da falsa namorada.
09. Golpe da oferta generosa.
10. Golpe da proteção policial.
11. Golpe da rodoviária.
12. Golpe da solidariedade.
13. Golpe das falsas ações.
14. Golpe da sujeira.
15. Golpe da transferência de dinheiro para Nigéria.
16. Golpe da troca de cartão de crédito.
17. Golpe da vizinha avaliadora de joias.
18. Golpe de atualização de dados bancários.
19. Golpe do acidente.
20. Golpe do boleto de cobrança.
21. Golpe do carro novo baratinho.
22. Golpe do cheque resgatado.
23. Golpe do colchão.
24. Golpe do consórcio premiado.
25. Golpe do crédito para endividados.
26. Golpe do dinheiro falso.
27. Golpe do “Don Juan”.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
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Golpe do emprego bate na porta.
Golpe do emprego no exterior.
Golpe do entregador de pizza.
Golpe do esquema da pirâmide.
Golpe do extravio do cartão de crédito.
Golpe do falso gerente de banco.
Golpe do falso mecânico.
Golpe do falso médico.
Golpe do falso padre.
Golpe do falso site.
Golpe do falso vendedor de passagens.
Golpe do importado a preço de banana.
Golpe do pecúlio.
Golpe do preenchimento de cheques.
Golpe do prêmio pelo celular.
Golpe do prestador de serviço.
Golpe do salário tentador.
Golpe do seguro
Golpe dos reajustes atrasados.
Golpe do táxi sem troco.
Golpe do telefone sem conta.
Golpe do terreno.
Golpe do tijolo.
Golpe do trabalho em casa.
Golpe do troco.
Golpe do vidente trapaceiro.
Golpe em caixas eletrônicos.
Golpe via Internet.

Casuística. Sob a ótica da Parapatologia, eis 7 imaturidades humanas das vítimas, listadas em ordem alfabética, facilitadoras da atuação da conscin vigarista:
1. Aventureirismo: a busca pelo misterioso; o exclusivo; o inédito.
2. Ganância: o desejo de fazer dinheiro fácil; a intenção de possuir de tudo.
3. Hedonismo: o culto aos prazeres; o proibido; o ilegal; o produto importado.
4. Ignorância: o desconhecimento da tecnologia; a insciência quanto aos próprios direitos.
5. Imediatismo: o necessário; o urgente; o indispensável.
6. Ingenuidade: a credulidade; a fé amaurótica; a escassa atenção.
7. Irracionalidade: a negação das evidências e fatos; a perseguição ao sonho dourado
de consumo.
Prevenciologia. Eis, na ordem alfabética, duas categorias de posturas com detalhamentos envolvendo atitudes práticas passíveis de serem mantidas pelas conscins, homens ou mulheres, com o intuito de se precaverem contra a atuação dos vigaristas:
1. Desconfianças: a cautela quanto a ―testes gratuitos‖ exigindo número de cartão de
crédito; o hábito de desconfiar do bom demais, do muito fácil, do muito flexível, do muito grande; a desconfiança de operações com referências dificilmente verificáveis, misteriosas, confidenciais ou outras desculpas para manter detalhes escondidos; a suspeita das operações apresentadas
como exclusivas, inéditas, para poucos; a prudência quanto a operações onde alguém peça dinheiro adiantado em troca de qualquer coisa ou por qualquer desculpa; o exame atento de todos os
e-mails solicitando dados pessoais.
2. Providências: a criação e alteração regular de senhas incluindo letras e números;
o hábito de descartar e-mails recebidos de pessoas ou empresas desconhecidas; o uso de bloquea-
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dores de pop-ups; o download somente de sites confiáveis; a manutenção do antivírus e antispyware atualizados; o cadastro junto ao banco do aviso de alerta em todas as transações comerciais;
a informação imediata da perda de cartão de crédito; a destruição de documentos confidenciais
antes de descartá-los; a teática da Higiene Consciencial; o hábito do estado vibracional profilático; a criação do código pessoal de Cosmoética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a conscin vigarista, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autenganologia: Errologia; Nosográfico.
02. Conscin controladora: Parapatologia; Nosográfico.
03. Dano moral: Paradireitologia; Nosográfico.
04. Defesa indefensável: Contradiciologia; Nosográfico.
05. Fraude científica: Cosmoeticologia; Nosográfico.
06. Hackerismo: Parapatologia; Nosográfico.
07. Holopensene consciencial terapêutico: Assistenciologia; Homeostático.
08. Ingenuidade ardilosa: Intencionologia; Nosográfico.
09. Jeitinho brasileiro: Cosmoeticologia; Nosográfico.
10. Negocinho evolutivo: Evoluciologia; Nosográfico.
11. Paracriminologia: Parapatologia; Nosográfico.
12. Paradoxo da autossabotagem: Autassediologia; Nosográfico.
13. Paradoxo da esperteza: Cosmoeticologia; Nosográfico.
14. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
15. Trafarão: Parapatologia; Nosográfico.

A CONSCIN VIGARISTA, DE PARAGENÉTICA PATOLÓGICA, SEM ASSISTÊNCIA PÓS-DESSOMÁTICA, CONTINUARÁ
A SER ALGOZ DE DESPRECAVIDOS, PODENDO AGRAVAR
SERIAMENTE O NÍVEL DE INTERPRISÃO GRUPOCÁRMICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui alguma predisposição para agir ou pensenizar ao modo da conscin vigarista? Já descobriu quais os pensenes desencadeadores de tal reação
patológica?
Videografia Específica:
1. O Golpe do Acidente de Trânsito na Estrada; Duração: 3min57. Publicado: 30.01.13; disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=1QVIxIi_LiE>; acesso em: 26.03.15.
2. O Golpe do “Bença” Tia; Duração: 3min05. Publicado: 19.07.12. disponível em: <https://www. youtube.
com/watch?v=PTbuud79Bqo>; acesso em: 26.03.15.
3. O Golpe do “Faustão; Magazine Luiza; Recarga Fácil”; Duração: 19min02. Publicado: 01.02.12; disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Yo7iVpRqgkk>; acesso em: 26.03.15.
Filmografia Específica:
1. Os Vigaristas. Título Original: Matchstick Men. País: EUA. Data: 2003. Duração: 116 min. Gênero:
Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; Inglês; & Espanhol (em DVD).
Direção: Ridley Scott. Elenco: Nicolas Cage; Alison Lohman; Sam Rockwell; Bruce Altman; Jenny O’Hara; Steave
Eastin; Beth Grant; Sheila Kelley; Fran Kranz; & Bruce Mcgill. Produção: Jack Rapke; Sean Bailey; &Ted Griffin.
Direção de Arte: Michael Manson. Roteiro: Eric Garcia; Ted Griffin; & Nicolas Griffin. Fotografia: John Mathieson.
Música: Hans Zimmer. Montagem: Dody Dorn. Cenografia: Nancy Nye. Figurino: Michael Kaplan. Edição: René
Brar. Efeitos Especias: Sony Pictures Imageworks. Distribuidora: Warner Home Video Inc. Sinopse: O especialista na
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arte do crime, juntamente com o sócio enganam pessoas em busca de dinheiro fácil. Quando se prepara para aplicar
o último golpe, surge a filha adolescente até então desconhecida. A partir daí, diversas reviravoltas advêm deste encontro.
2. Prenda-me se for Capaz. Título Original: Catch me if you can. País: EUA. Data: 2002. Duração: 141
min. Gênero: Comédia; & Policial. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês;
Português; & Espanhol (em DVD). Direção: Steven Spielberg; & Walter F. Parkes. Elenco: Amy Adams; Brian Howe;
Chris Ellis; Christopher Walken; Frank John Hughes; James Brolin; Jennifer Garner; John Finn; Leonardo DiCaprio;
Martin Sheen; Nathalie Baye; Steve Eastin; & Tom Hanks. Produção: Steven Spielberg; & Walter Parkes. Desenho de
Produção: Jeannine Claudia Oppewall. Direção de Arte: Sarah Knowles; Michele Laliberte; & Peter Rogness. Roteiro:
Jeff Nathanson. Fotografia: Janusz Kaminski. Música: John Williams. Montagem: Michael Kahn. Cenografia: Russell
Moore; Elaine O'Donnell; Anthony D. Parrillo; Leslie Pope; Sally Thornton; Suzan Wexler; & Randall D. Wilkins.
Efeitos Especiais: Asylum VFX. Companhia: Paramount Pictures. Outros dados: Conquistou o Bafta Film Award de
Ator Coadjuvante (Christopher Walken), em 2003. Sinopse: Frank Abagnale Jr (Leonardo DiCaprio) é adolescente
normal dos subúrbios de Nova York nos anos 60. A vida familiar muda radicalmente quando perdem a casa e são
obrigados a mudar para bairro mais pobre. Quando o pai de Frank (Christopher Walken) vai pedir empréstimo no banco,
faz o filho se passar por motorista particular. Nesse momento Frank percebe poder enganar as pessoas e se dar bem na
vida. Mestre na arte do disfarce, aproveita as habilidades para viver a vida como quer e praticar golpes milionários, se
tornando o ladrão de banco mais bem-sucedido da história dos Estados Unidos com apenas 17 anos.
Bibliografia Específica:
1. Caltabiano, Mariana; Vips: Histórias Reais de um Mentiroso; revisoras Graziela Marcolin; & Jane Cristina Mathias Cantu; Biografia; II + 194 p.; 6 partes; 40 seções; 26 subseções; 2 abrevs.; 20 citações; 23 enus.; 7 fotos; 36
ilus.; glos.; 24 termos; alf.; 26 x 16 cm; br.; 15ª Ed.; Editora Jaboticaba; São Paulo, SP; 2005; páginas 17 a 179.
2. Parodi, Lorenzo; Manual das Fraudes; pref. Emerson Kapaz; & Mauro César Batista; revisora Carla
Dawidman; XXII + 420 p.; 13 seções; 107 subseções; 56 abrevs.; 4 E-mails; 126 enus.; 3 esquemas; 48 formulários; 138
fotos; 2 gráfs.; 16 ilus.; 1 microbiografia; 1 questionário; 288 siglas; 17 tabs.; 76 websites; glos.; 21 refs.; alf.; 23 x 16 cm;
br.; 2ª Ed. rev. aum.; Brasport Livros e Multimida; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 1 a 406
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos.; 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 641, 642, 649, 650 e 658.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos.; 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 379, 447, 457,
503 a 505, 517 a 523, 532, 535, 546, 587, 626, 637, 640, 644, 650, 652, 654, 664, 672, 674, 681, 682, 687 a 693, 705, 714,
723, 725, 726, 763 e 768.
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 331.
6. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 secões; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontuações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.; 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 196, 198 e 346.
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CONSCIUS
(CONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial
(CONSCIUS) é a Instituição Conscienciocêntrica (IC), multidimensional e cosmoética, de natureza científica, educacional e cultural, apolítico-apartidária, sem fins lucrativos, independente,
fundada em 24 de fevereiro de 2006, mantida por voluntários, com sede em Foz do Iguaçu, Paraná, dedicada ao estudo e aplicação de técnicas para a auto e heteropesquisa conscienciométricas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo associação deriva provavelmente do idioma Francês, association,
―unir a alguém; companhia; sociedade; aliança; confederação; cabala; liga; conjuração; conspiração‖, e este do idioma Latim Tardio, associare ou adsociare, ―juntar; unir; ajuntar‖. Surgiu no
Século XIX. A palavra internacional vem dos idiomas Inglês e Francês, international, ―internacional‖. Apareceu também no Século XIX. O vocábulo consciência provém igualmente do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento;
consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Surgiu no Século
XIII. O elemento de composição metria procede igualmente do idioma Latim, metrum, ―medida
de 1 verso‖, e este do idioma Grego, métron, ―unidade de medida; o que mede; instrumento para
medir‖. O prefixo inter vem do mesmo idioma Latim, inter, ―no interior de 2; entre; no espaço
de‖. O vocábulo assistência procede 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. Instituição conscienciometrológica. 2. Instituição multidimensional
da conscienciometria. 3. Instituição Conscienciocêntrica da Conscienciometrologia.
Neologia. A sigla CONSCIUS e as duas expressões compostas CONSCIUS iniciante
e CONSCIUS veterana são neologismos técnicos da Conscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Instituição universitária. 2. Instituição de pesquisa convencional.
3. Instituição educacional formal.
Estrangeirismologia: o upgrade conscienciométrico; o timeline da Conscienciometrologia; a glasnost interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cogniciologia Conscienciometrológica.
Ortopensatologia: – “Errologia. A fim de buscarmos os acertos, a Errologia Pessoal
é um dos temas essenciais da Conscienciologia. No universo conscienciológico há várias Instituições Cosncienciocêntricas (ICs) destinadas a assinalar os erros, oferecendo, ao mesmo tempo, as
técnicas eficazes de bani-los de nossas vidas, por exemplo, estas 3: Associação Internacional da
Programação Existencial (APEX); Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); e Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC)”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da avaliação consciencial; o holopensene institucional da Conscienciometrologia; o holopensene da Interassistenciologia; o holopensene da tares
conscienciométrica; o materpensene da glasnost interassistencial; os pensenes autopesquisísticos;
os pensenes anatomizadores da consciência; o materpensene das possibilidades intraconscienciais
a partir da vontade; o holopensene da autoconscienciometria; o modus operandi conscienciométrico de pensenizar na autopesquisa intraconsciencial; a qualificação evolutiva decorrente do materpensene conscienciométrico.
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Fatologia: a CONSCIUS; as duas mil questões contidas no livro Conscienciograma;
a primeira década da IC especialista em Conscienciometrologia; a proéxis grupal com ênfase
conscienciométrica; a equipe de conscienciômetras; a participação no Programa de Aceleração
da Desperticidade (PROAD); o gráfico 360º da consciência; o mapa autoconscienciométrico;
o evento semestral Glasnost, qualificando os voluntários conscienciômetras; o evento anual Confraternização da Recin; a itinerância conscienciométrica; a construção do parapsiquismo conscienciométrico; o planejamento estratégico anual da IC; as deliberações democráticas no Colegiado
de Conscienciômetras; o Programa para Formação Docente Conscienciométrica; o alinhamento
dos setores às metas institucionais; a participação no Conselho das ICs da UNICIN; a documentação institucional atualizada e arquivada; a relação entre docente e discente na condição de conscin-cobaia no Recin II; a autossustentabilidade conscienciométrica recinológica; a tares heteroconscienciométrica; os verbetes na especialidade Conscienciometrologia; os conflitos interpessoais esclarecidos e superados pela auto e heteroconscienciometria; as recins grupais alavancadas
por demandas institucionais; o diagnóstico institucional obtido pela conscienciometria da equipe
de voluntários; o livro Manual da Conscin-Cobaia; o poliedro, logomarca da CONSCIUS, representando as multifacetas da consciência; a Conscienciometrologia favorecendo a síntese holobiográfica pessoal; o espelhamento conscienciométrico interpessoal; a parceria com outras ICs; a responsabilidade conjunta da equipe de conscienciômetras pelo desenvolvimento e realização da
proéxis individual e maxiproéxis grupal; os slogans “Conscienciometria: para quem quer mudar
de patamar evolutivo” e “Conscienciometria: caminho da harmonização intraconsciencial”; as
possibilidades recinológicas contidas na própria intraconsciencialidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na auto e hetero
análise conscienciométrica; a sinalética energética parapsíquica pessoal; o amparo extrafísico institucional; a paraperceptibilidade conscienciométrica; a autenergometria; a holossomatometria;
a interassistência multidimensional conscienciométrica; o amparo extrafísico de função; a conscin-cobaia multidimensional; a equipex técnica em conscienciometria; o desenvolvimento parapsíquico durante os trabalhos interassistenciais conscienciométricos; a instalação do campo bioenergético conscienciométrico nas respostas às questões do Conscienciograma; a recuperação de
cons na análise autoconscienciométrica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a otimização das recins por meio do sinergismo conscienciometria-consciencioterapia; a sinergia dos trafores da equipe.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) autaplicado nas investigações auto e heteroconscienciométricas; o princípio “sozinho vamos mais rápido e juntos vamos mais longe”;
o princípio de a autevolução exigir esforço próprio.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) construído a partir das sínteses auto e heteravaliativas das seções do Conscienciograma no Recin II; a elaboração e as revisões do
código grupal de Cosmoética (CGC) da CONSCIUS.
Teoriologia: a teoria da avaliação da consciência; a teoria do autodesenvolvimento dos
atributos conscienciais através da seriéxis; a teoria do confor da consciência; a teoria do uso do
trafor na autossuperação do trafar.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas aplicadas no curso Conscin-Cobaia Voluntária do Conscienciograma.
Voluntariologia: os voluntários conscienciômetras; a cobaiagem ininterrupta no convívio voluntariológico; os critérios para adesão ao voluntariado; os voluntários conscienciômetras
a distância; as recins dos voluntários dinamizadas pelo processo grupal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; os
laboratórios multidimensionais das Instituições Conscienciocêntricas; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
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Efeitologia: o efeito evolutivo da autorreeducação conscienciométrica; o efeito da recin
individual e grupal na mudança de patamar institucional; o efeito positivo da visão traforista;
o efeito pacificador da desdramatização na auto e heteroconscienciometria; os efeitos potencializadores evolutivos da homeostase pelo autodiagnóstico; o efeito tarístico do exemplarismo no voluntariado conscienciométrico; os efeitos do modus operandi conscienciométrico na ampliação
da inteligência evolutiva (IE).
Neossinapsologia: as neossinapses advindas do desenvolvimento do parapsiquismo
conscienciométrico.
Ciclologia: o ciclo conscienciométrico avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação; o ciclo autoconscienciometria-autoconhecimento-autodesassédio-autodesperticidade.
Enumerologia: a crise; a recorrência da crise; a autopesquisa; a autoconscienciometria;
o autodiagnóstico; a autoprescrição; a recin.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância enquanto valor fundamental no desenvolvimento da heterocrítica conscienciométrica.
Interaciologia: a interação conscienciometria intrafísica–conscienciometria extrafísica;
a interação autoconscienciometria-heteroconscienciometria.
Crescendologia: o crescendo da espiral evolutiva; o crescendo da Escala Evolutiva das
Consciências.
Trinomiologia: o trinômio traço consciencial–personalidade–temperamento; o trinômio
trafor-trafar-trafal; o exercício do trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento da conscin-cobaia.
Polinomiologia: o polinômio parapsiquismo-conscienciometria-cosmoeticidade-interassistencialidade-amparabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo cobaiagem / dramatização.
Paradoxologia: o paradoxo do conscienciômetra refratário às heterocríticas.
Politicologia: a política pessoal de colocar a vontade da consciência na condição de catalisador evolutivo-mor; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico conscienciométrico no autoinvestimento
evolutivo consciencial.
Filiologia: a conscienciometrofilia; a autopesquisofilia; a reciclofilia.
Fobiologia: a erradicação da fobia da autexposição do labcon pessoal.
Sindromologia: a evitação da estagnação evolutiva na síndrome da autovitimização;
a superação da síndrome do avestruzismo.
Mitologia: o mito da evolução consciencial sem autoconscienciometria.
Holotecologia: a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Conscienciocentrologia; a Interassistenciologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Autexperimentologia; a Recinologia;
a Discernimentologia; a Voluntariologia; a Descrenciologia; a Parapercepciologia; a Maxiproexologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; o ser Serenão.
Masculinologia: o conscienciômetra; o autopesquisador; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o proexista; o reeducador; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o voluntário conscienciocêntrico; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico russo conhecido pelo codinome Glasnost.
Femininologia: a conscienciômetra; a autopesquisadora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a proexista; a reeducadora; a exemplarista; a reciclante exis-
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tencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a voluntária conscienciocêntrica; a amparadora intrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens conscientiologus;
o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens evolutiologus;
o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo
sapiens reflexivus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens conscius; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: CONSCIUS iniciante = o primeiro ano de funcionamento da IC e da formação da equipe de voluntários e docentes; CONSCIUS veterana = a primeira década de consolidação da IC e do trabalho da equipe de voluntários e docentes atuantes.
Culturologia: a cultura do espelhamento consciencial interassistencial.
Heteroconscienciometrologia. Sob a ótica da Taristicologia, eis, em ordem alfabética,
16 atividades regulares realizadas pela CONSCIUS no decorrer da primeira década:
01. Curso Análise Rápida da Consciência.
02. Curso Autoinventariograma.
03. Curso Código Grupal de Cosmoética.
04. Curso Confor da Consciência.
05. Curso Conscin-cobaia Voluntária do Conscienciograma.
06. Curso Conscin-trafor.
07. Curso de campo Imersão em Conscienciometria.
08. Curso EaD Conscienciograma sem Drama (português e inglês).
09. Debate online Interlocução Conscienciométrica.
10. Dinâmica Parapsíquica Conscienciométrica Interassistencial.
11. Jornada Internacional de Conscienciometrologia.
12. Preceptoria Conscienciométrica.
13. Programa Autoconscienciométrico: Fundamentos da Conscienciometria; Reciclagem Intraconsciencial I (Recin I); Reciclagem Intraconsciencial II (Recin II).
14. Programa de Recéxis.
15. Revista Glasnost.
16. Simpósio de Conscienciometrologia.
Estatuto. Eis, em ordem alfabética, 7 objetivos estatutários da CONSCIUS:
1. Assessoria. Prestar assessoria técnica em Conscienciometrologia para a Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) e a Sociedade Intrafísica (Socin).
2. Conscienciologia. Colaborar com o desenvolvimento da Neociência Conscienciologia no Planeta a partir do desenvolvimento e consolidação da especialidade Conscienciometrologia.
3. Cultura. Fortalecer o holopensene da Conscienciometrologia por meio da disseminação da cultura conscienciométrica multidimensional.
4. Interassistência. Desenvolver ambiente propício para a interconfiança, o exercício da
criticidade, da transparência e do abertismo nas interrelações gerando a integração e a convivência sadia por meio do respeito consciencial.
5. Reeducação. Propiciar holopensene favorável ao autoconhecimento e à autorreeducação consciencial cosmoética.
6. Sinergia. Fomentar a pesquisa e a divulgação, promovendo a sinergia e a intercooperação das diversas iniciativas conscienciométricas.
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7. Verpons. Propor verpons (verdades relativas de ponta) conscienciológicas inerentes
à Conscienciometrologia e criar condições para a aplicação teática.
Colegiadologia. O Colegiado de Conscienciômetras é o órgão responsável pela visão estratégica e planificada das atividades da CONSCIUS, sendo atribuído a ele as deliberações e administração intercooperativa institucional, atuando a partir de 12 estruturas, listadas em ordem alfabética:
01. Apoio ao Voluntário e Aluno (AVA).
02. Secretário Geral.
03. Setor Administrativo.
04. Setor de Comunicação.
05. Setor de Eventos.
06. Setor de Gestão de Voluntários.
07. Setor de Programação (PRG).
08. Setor de Tecnologia da Informação (TI).
09. Setor Financeiro.
10. Setor Parapedagógico.
11. Setor Parapercepciológico.
12. Setor Paratecnológico.
Reavaliação. Sob a ótica da Reciclologia, a CONSCIUS vem mantendo o código grupal
de Cosmoética em constante reavaliação e atualização por meio da vivência teática do ciclo conscienciométrico aplicado à IC.
Missão. Tendo em vista a Proexologia, a CONSCIUS objetiva consolidar a Conscienciometrologia ampliando o universo cognitivo das consciências predispostas ao aprofundamento
do autoconhecimento e às reciclagens autoprogramadas através de pesquisas, gescons e atividades
técnicas, qualificadoras da interassistência.
Visão. A partir da Conscienciocentrologia, a CONSCIUS visa ser conceptáculo de referência em paratecnologias conscienciometrológicas catalisando a autoconsciência da paraidentidade e a autonomia consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a CONSCIUS, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
02. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
03. Consciência poliédrica: Conscienciometrologia; Neutro.
04. Conscienciômetra: Conscienciometrologia; Homeostático.
05. Conscin-cobaia: Experimentologia; Neutro.
06. Conselho de Intervoluntariado: Voluntariologia; Neutro.
07. Cronoconscienciometrologia: Cronoevoluciologia; Neutro.
08. Instituição Conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
09. Interação autoconscienciometria-autodesassedialidade: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
10. Interação CCCI-Socin: Conviviologia; Neutro.
11. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
12. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Reeducação recíproca: Conviviologia; Homeostático.
14. Síntese do autoconscienciograma: Autevoluciologia; Homeostático.
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15. UNICIN: Integraciologia; Homeostático.

A CONSCIUS OFERECE PARATECNOLOGIA ESPECIALIZADA PARA O AUTODIAGNÓSTICO DA CONSCIÊNCIA POLIÉDRICA E MULTIDIMENSIONAL INTERESSADA NA RECICLAGEM CONTÍNUA, COSMOÉTICA E INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou dos cursos da CONSCIUS? Em caso afirmativo, quais proveitos evolutivos foram obtidos com tal experiência conscienciométrica?
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
8 a 251.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro
de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
571 a 676.
3. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 449 a 470.
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 608.
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 410 e 411.
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CONSECUÇÃO DA BASE INTRAFÍSICA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A consecução da base intrafísica é o ato, processo ou efeito de a conscin,
homem ou mulher, realizar a construção ou aquisição da casa própria, em local seguro e propício
à prática a interassistencialidade tarística e cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo consecução provém do idioma Latim, consecutio, ―ação de
seguir, ir atrás, acompanhar, construção das palavras; ação de obter; aquisição‖. Apareceu no
Século XVIII. O termo base deriva do idioma Latim, basis ―base; raiz; sustentação; pedestal;
peanha de estátua; base de coluna; base de triângulo‖ e este do idioma Grego, basis, ―pedestal;
base‖. Surgiu no Século XIV. O prefixo intra vem do mesmo idioma Latim, intra ― dentro de; no
interior de; no intervalo de; durante; no recinto de; próximo ao centro; interiormente”. O vocábulo físico, procede também do idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, ―relativo
à Natureza ou ao estudo da mesma‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Conquista da base física. 2. Construção da base intrafísica. 3. Obtenção da residência proexogênica.
Neologia. As duas expressões compostas consecução da base intrafísica em bairro da
Socin e consecução da base intrafísica em bairro cognopolita são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Irresolução quanto à base intrafísica. 2. Impossibilidade de conquistar a base física. 3. Intangibilidade da meta da residência proexogênica.
Estrangeirismologia: o upgrade proexológico na concretização da base intrafísica;
o energetic effort na fase executiva; o rapport máximo como objetivo; o time out para a realização prioritária; o step-by-step; o feeling da realização da meta proposta; o home sweet home no
bairro Cognópolis Foz.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à consecução proexológica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Casa alugada: nomadismo. Moradia: sustentação intrafísica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da consecução das metas proexológicas; o holopensene pessoal da interassistencialidade; os energopensenes; a energopensenidade; os projeciopensenes; a projeciopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a base grafopensenológica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a pensenidade sadia
valorizando as pequenas conquistas; o local de liberdade pensênica.
Fatologia: a consecução da base intrafísica; a organização intrafísica interassistencial
sistematicamente planejada; a conquista da condição do duplismo na base física compartilhada;
a materialização da base proexológica; o reduto privativo de autossustentação da conscin; a conquista material pró-evolutiva; a construção da casa própria; a aquisição do domicílio proexogênico; o planejamento consecutivo de projetar e construir; o local seguro e propício à interassistencialidade; o espaço de acolhimento grupocármico; o entorno da residência; o convívio com a vizinhança; a zooconvivialidade; a fitoconvivialidade; a base intrafísica enquanto extensão do soma;
o sossego do lar; o recolhimento pessoal; a proteção e segurança das conscins na base física; os
tradicionalismos familiares; a reciclagem dos objetos inúteis; o descarte dos bagulhos energéticos
evitáveis; a doação de objetos em desuso; a reciclagem necessária da conscin ao materializar
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a própria base proexogênica; o ambiente reconciliador grupocármico; a administração das tarefas
cotidianas; o planejamento das atividades; a autorganização temporal; a autorganização financeira; a distribuição prática espacial; a praticidade com móveis e utensílios necessários; o cuidado
com a jardinagem; o local de poder da conscin lúcida; o megalocal de poder; o esforço determinado e a meta atingida; o empenho na superação do objetivo a ser alcançado; o espaço intrafísico de
planejamento proexológico; a base consciencial própria; a aquisição da casa própria; o aumento
da capacidade interassistencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o alcance da alcova energeticamente blindada; a base intrafísica do tenepessista; a conquista do amparo tenepessístico; a base intrafísica da autoprojetabilidade lúcida; a projecioterapia enquanto fonte de autopesquisa recicladora; o local energeticamente limpo e organizado; a base intrafísica de energias
conscienciais desassimiladoras; a base intrafísica energeticamente desassediadora; o local de autorrefazimento energético; a autoconfiança no amparo extrafísico; o aumento do aporte energético
no local de poder personalíssimo; a autoconfiança no parapsiquismo através das experiências
multidimensionais específicas vivenciadas na base própria.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a importância do sinergismo comprometimento-foco na consecução
das metas evolutivas.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) a partir da vontade determinada; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da autevolução; o princípio da autossustentabilidade; o princípio da autossuperação; o princípio da autonomia financeira; o princípio da interdependência; o princípio do autexemplarismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) normatizando os princípios e valores pessoais.
Teoriologia: as teorias da reurbin e reurbex; a teoria da valorização dos trafores na
erradicação dos trafares.
Tecnologia: a técnica das 50 vezes mais; a técnica da madrugada; a técnica dos 20 EVs
diários; a técnica de jogar 50 coisas fora.
Voluntariologia: o aprendizado interassistencial do voluntariado conscienciológico nas
Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito da priorização das metas evolutivas a partir da autopesquisa.
Neossinapsologia: a geração das neossinapses a partir das demandas de auto e heterassistência do trabalho voluntário.
Ciclologia: o ciclo planejamento-consecução auxiliando na mudança de patamar evolutivo ao firmar a base física proexogênica.
Enumerologia: a residência maceteada para a autoprojebilidade; a residência maceteada para a tenepes; a residência maceteada para a autopesquisa; a residência maceteada para
a grafopensenidade; a residência maceteada para o duplismo evolutivo; a residência maceteada
para a ortoconvivialidade; a residência maceteada para o cumprimento da proéxis pessoal.
Binomiologia: o binômio amparador-amparando na concretização da interassistencialidade grupocármica.
Interaciologia: a interação intencionalidade–interassistencialidade–amparo extrafísico
determinantes na consecução da meta pré-estabelecida.
Crescendologia: o crescendo homeostático miniesforço financeiro–megaesforço energético.
Trinomiologia: o trinômio falta-falha-falência na antipriorização intrafísica das metas
proexológicas.
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Polinomiologia: o polinômio (holossomático) soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo base intrafísica / base extrafísica; o antagonismo
projeto / consecução; o antagonismo espaço intrafísico / espaço multidimensinal.
Politicologia: as políticas públicas de Habitação; as parapolíticas de reurbanização intra
e extrafísica; a assistenciocracia; a lucidocracia; a recinocracia; a evoluciocracia; a meritocracia
evolutiva; a proexocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do direito à moradia; a Lei N. 11.977,
de 7 de julho de 2009, referente ao Programa Minha Casa, Minha Vida.
Filiologia: a amparofilia nas conquistas evolutivas; a desassediofilia; a interassistenciofilia; a recinofilia; a decidofilia; a evoluciofilia; a priorofilia.
Fobiologia: a superação teática da neofobia a partir da concretização dos objetivos proexológicos.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da subestimação consciencial.
Maniologia: a evitação da mania de comparação.
Mitologia: o mito “quem espera sempre alcança”.
Holotecologia: a recicloteca; a interassistencioteca; a projecioteca; a reurbanoteca; a urbanisticoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Intrafisicologia; a Habitologia; a Autopesquisologia; a Reciclologia; a Urbanologia; a Pararreurbanologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Priorologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autopesquisadora; a conscin reciclante; a conscin interassistencial; a conscin neoverbetógrafa; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: os compassageiros evolutivos; o empreendedor evolutivo; o proprietário; o planejador; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o escritor; o evoluciente; o exemplarista;
o intelectual; o reciclante existencial; o tenepessista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: as compassageiras evolutivas; a empreendedora evolutiva; a proprietária; a planejadora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a consciencióloga; a convivióloga; a duplista; a proexista; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a tenepessista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cohabitator; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens
exemplaris; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens pacificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: consecução da base intrafísica em bairro da Socin = a aquisição de casa
própria em lugar tranquilo e seguro, longe do convívio cognopolitano; consecução da base intrafísica em bairro cognopolita = a aquisição de casa própria em local tranquilo e seguro, em Cognópolis conscienciológica, junto ao convívio dos compassageiros evolutivos.
Culturologia: a cultura da autodisponibilidade interassistencial; a cultura do despojamento assistencial; a cultura do empreendedorismo evolutivo; a cultura da antecipação; a cultura da prontidão; a cultura da autorganização; a cultura da proatividade.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a consecução da base intrafísica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Arquitetura inclusiva: Intrafisicologia; Homeostático.
02. Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
03. Automanobra dilatória: Antiproexologia; Nosográfico.
04. Base extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
05. Base intrafísica: Projeciologia; Neutro.
06. Casa do intelecto: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Chão: Intrafisicologia; Neutro.
08. Edificação saudável: Harmoniologia; Homeostático.
09. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
10. Espaço prioritário proexológico: Intrafisicologia; Homeostático.
11. Etapa da consecução: Autoproexogramologia; Homeostático.
12. Exigência da vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
13. Realização humana: Intrafisicologia; Neutro.
14. Reinclusão grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
15. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.

NO ÂMBITO DA INTERASSISTENCIOLOGIA, A CONSECUÇÃO DA BASE INTRAFÍSICA É ALICERCE FUNDAMENTAL
PARA A CONSCIN LÚCIDA EMPENHADA NO DESENVOLVIMENTO DA AUTOPROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL EXITOSA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda pratica o nomadismo despropositado?
Pondera sobre a condição de a base intrafísica interassistencial ser prioritária para a consecução
da proéxis?
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
276, 277, 279 e 281 a 283.

J. C. K.
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CONSELHO DE INTERVOLUNTARIADO
(VOLUNTARIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O Conselho de Intervoluntariado é o órgão constituído pelos representantes
dos setores de voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs), adstrito à União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN), atuando de maneira integrada e sinérgica nas reflexões, construção de pareceres e publicações, com foco no trabalho voluntário da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra conselho deriva do idioma Latim, consilium, ―lugar no qual se delibera conselho; assembleia deliberativa; resolução tomada; parecer; voto; plano; projeto; moderação; prudência‖. Surgiu no Século XIII. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, ―no interior de 2, entre; no espaço de‖. O termo voluntário provém do idioma Latim, voluntarius, ―que
age por vontade própria‖. Apareceu no Século XV. O vocábulo voluntariado surgiu em 1899.
Sinonimologia: 1. Conselho do Voluntariado das ICs. 2. Conjunto de voluntariólogos.
3. Representantes do voluntariado das ICs. 4. Corpo consultivo sobre voluntariado. 5. Conjunto
de representantes pesquisadores da Conscienciocentrologia.
Neologia. As 3 expressões compostas Conselho de Intervoluntariado, Conselho de Intervoluntariado incompleto e Conselho de Intervoluntariado completo são neologismos técnicos da
Voluntariologia.
Antonimologia: 1. Técnicos em trabalho remunerado. 2. Pesquisadores de trabalho
com vínculo empregatício. 3. Grupo de estudos sobre Recursos Humanos (RH). 4. Área de RH.
5. Grupo de pesquisa sobre administração de pessoal.
Estrangeirismologia: o Voluntarium; o Paravoluntarium; o expertise sobre o trabalho
voluntário; o know-how na gestão do voluntariado; a busca do savoir-faire interassistencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à atuação paradiplomática do voluntariado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene grupal da Voluntariologia; o materpensene grupal do trabalho voluntário; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; as recepções pensênicas; os telepensenes; a telepensenidade; as assinaturas pensênicas pessoais e grupais; os rastros pensênicos; a interfusão do holopensene pessoal ao holopensene da IC;
a interfusão do holopensene da IC ao holopensene da UNICIN; a importância das Instituições
Conscienciocêntricas na manutenção do holopensene do Curso Intermissivo (CI).
Fatologia: o Conselho de Intervoluntariado; os Conselhos da UNICIN; a UNICIN; a dedicação à Instituição Conscienciocêntrica; as reuniões do Conselho de Intervoluntariado; a falta
de representação de algumas ICs; a participação ativa e a coordenação em dupla de trabalho no
Conselho de Intervoluntariado; a busca por consensos para o Manual Básico do Voluntariado;
o Serviço de Acolhimento ao Voluntário (SAV); o Drop Box de compartilhamento de arquivos do
Voluntariado; o Meeting, anual, do Conselho de Intervoluntariado; o Meeting, anual, dos voluntários da UNICIN; o Dia Internacional do Voluntário; a equipe de especialistas atuantes no voluntariado; a elaboração conjunta de gescon em equipe; a liderança rotativa na coordenação do
Conselho de Intervoluntariado; a disposição interassistencial íntima do voluntário; a disposição
para auto e heterassistência; a sensibilidade interassistencial no voluntariado; a convivialidade no
trabalho voluntário; a convivialidade e a interassistência ampliadas pelo voluntariado conscienciológico.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a prontidão parapsíquica para as auto e heteropercepções; a sintonia entre as equipes intra e extrafísicas no trabalho voluntário; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o compromisso com os amparadores de função do voluntariado; os insights promovidos pelos amparadores nas reuniões do Conselho; o acesso à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); o acoplamento energético da equipe;
a ampliação do potencial interassistencial da equipe.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo empatia-afeição-compreensão; o sinergismo paracognitivo; o sinergismo vontade firme–intencionalidade cosmoética–disponibilidade interassistencial; o sinergismo maturidade consciencial–associação de informações; o sinergismo conscins
proexistas entrosadas–consciexes amparadoras de função.
Principiologia: o princípio da convivialidade sadia; o princípio da descrença (PD);
o princípio cosmoético de respeitar os limites conscienciais; o princípio da empatia evolutiva; os
princípios da Paradiplomacia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando a atuação no voluntariado; o código grupal de Cosmoética (CGC) da UNICIN; a aplicação do código de convivialidade
sadia.
Teoriologia: a teoria do autesforço evolutivo consciente; a teoria da interassistencialidade com base no rapport; as teorias do Paradireito; a teoria da evolução consciencial em
grupo.
Tecnologia: as técnicas paradiplomáticas na relação entre organismos conscienciocêntricos; a técnica da leitura das entrelinhas; a técnica do feedback; as técnicas da Voluntariologia.
Voluntariologia: o voluntário pesquisador participando da vivência grupal nas Instituições Conscienciocêntricas; os voluntários do Conselho de Intervoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Proexologia;
o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Voluntários; o Colégio Invisível da Paradiplomacia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciólogos.
Efeitologia: os efeitos da aplicação dos trafores na empatia grupal; o efeito positivo dos
ortopensenes; os efeitos homeostáticos da intencionalidade qualificada; os efeitos da ampliação
da visão de conjunto; os efeitos da conscientização geopolítica grupal na convivência interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo convívio com diferentes formas de pensenizar; as neossinapses oriundas do voluntariado na UNICIN.
Ciclologia: o ciclo autodesassédio-heterodesassédio; o ciclo de aproveitamento das potencialidades pessoais; o ciclo ininterrupto ensino-pesquisa; o ciclo alternante assistente-assistido; o ciclo investigação-reflexão; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Binomiologia: o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio
implícito-explícito; o binômio percepção-parapercepção; o binômio cognição-emoção; o binômio autoconhecimento-heteroconhecimento; o binômio autointeresse-interassistencialidade.
Interaciologia: a interação vínculo-paravínculo; a interação intencionalidade sadia–
–assistencialidade–amparo de função; a interação atuação profilática–atuação terapêutica; a interação amparador-amparando; a interação equipex-equipin.
Crescendologia: o crescendo egoísmo-altruísmo; o crescendo atenção-observação-análise; o crescendo acuidade-perspicácia-expertise; o crescendo assistido-assistente; o crescendo
recebimentos de aportes–retribuições fraternas.
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Trinomiologia: o trinômio pensamento-sentimento-energia; o trinômio assimilação-assistência-desassimilação; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio autoposicionamento cosmoético–autodisponibilidade–amparabilidade–interassistencialidade; o polinômio Grupocarmologia–Para-Historiologia–Paradireitologia–Proexologia–Evoluciologia; o polinômio observar-investigar-inquirir-analisar.
Antagonismologia: o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo
ideal / real; o antagonismo assim / desassim.
Paradoxologia: o paradoxo de a evolução individual somente existir em grupo.
Politicologia: a voluntariocracia; a conscienciocracia; a parapercepciocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pessoal interassistencial; a lei da interdependência
consciencial; a lei da empatia; as leis da convivialidade; a lei da interassistencialidade; as leis da
Paradiplomacia; as leis da Cosmoeticologia.
Filiologia: a conscienciofilia; a interassistenciofilia; a conviviofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a superação da assistenciofobia; a erradicação da sociofobia; a supressão da
pesquisofobia; a eliminação da conviviofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial; a libertação da síndrome da jaula pequena; a síndrome do autismo anulando a empatia.
Mitologia: o mito da compatibilização absoluta entre consciências; a desconstrução do
mito da mudança de patamar sem autesforço e autocrítica.
Holotecologia: a voluntarioteca; a parapsicoteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca;
a proexoteca; a convivioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Voluntariologia; a Conscienciocentrologia; a Paradiplomaciologia; a Proexologia; a Teaticologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Conviviologia;
a Cosmoeticologia; a Pensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin paradiplomata; a conscin integradora; a conscin empática; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens conscientiophilicus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens evolutiens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: Conselho de Intervoluntariado incompleto = a equipe técnica composta
por parte dos representantes do setor de voluntariado das ICs; Conselho de Intervoluntariado
completo = a equipe técnica composta por todos os representantes do setor de voluntariado das
ICs.
Culturologia: a cultura evolutiva do voluntariado; a cultura da interassistencialidade;
a cultura da Conviviologia Evolutiva; a cultura da Cosmoeticologia.
Objetivo. Considerando a Paradiplomacia, de acordo com o estatuto da UNICIN,
o Conselho de Intervoluntariado tem o objetivo de integrar, conjuntamente às Instituições Conscienciocêntricas, políticas para o desenvolvimento e qualificação do voluntariado, ampliando as
interrelações e a conscientização do vínculo consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o Conselho de Intervoluntariado, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
02. Coletivo conscienciológico: Grupocarmologia; Neutro.
03. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
04. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
05. Conscienciofilia: Conscienciometrologia; Homeostático.
06. Esclarecimento interpares: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Paravoluntariado: Paravoluntariologia; Homeostático.
08. Qualificação dos trafores: Conscienciometrologia; Homeostático.
09. UNICIN: Integraciologia; Homeostático.
10. Vínculo consciencial: Conscienciocentrologia; Homeostático.
11. Vínculo proexológico: Proexologia; Homeostático.
12. Voluntariado
conscienciocêntrico
autorreeducativo:
Experimentologia;
Homeostático.
13. Voluntariado conscienciológico internacional: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Voluntário criativo: Voluntariologia; Homeostático.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

O CONSELHO DE INTERVOLUNTARIADO DA UNICIN,
INSTÂNCIA TÉCNICA DE CONVERGÊNCIA E INTERAÇÃO,
CONSUBSTANCIA A QUALIFICAÇÃO DO TRABALHO
COMPARTILHADO E DA INTERASSISTÊNCIA EM EQUIPE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, realiza trabalho voluntário? Participa efetivamente das atividades do voluntariado da Conscienciologia? Conhece o Conselho de Intervoluntariado da UNICIN?
C. L. O.
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CONSERVAÇÃO

DA

EDIFICAÇÃO CONSCIENCIOCÊNTRICA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. A conservação da edificação conscienciocêntrica é o ato, processo ou efeito do conjunto de medidas de ordem científica, técnica, política, gerencial, econômica, funcional
e operacional, planejadas e sistematizadas para assegurarem a funcionalidade do edifício e a usabilidade de ambientes favoráveis à dinamização da evolução consciencial e à consecução da programação existencial pessoal (proéxis) e grupal (maxiproéxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra conservação provém do idioma Latim, conservationis, ―ação de
conservar; preservar; manter‖, e esta do verbo conservare, ―conservar; respeitar‖. Apareceu no
Século XV. O termo edificação deriva também do idioma Latim, aedificatio, ―o ato de edificar;
construção; edifício; casa‖. Surgiu no Século XIV. O vocábulo consciência vem do mesmo idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento;
consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século
XIII. O elemento de composição cêntrico procede igualmente do idioma Latim, centrum, e este
do idioma Grego, kéntron, ―centro‖. Surgiu, na Terminologia Científica Internacional, no Século
XVIII.
Sinonimologia: 01. Manutenção do edifício conscienciológico. 02. Preservação da
construção proexogênica. 03. Conservação da Arquitetura Cosmoética. 04. Estabilidade da infraestrutura assistencial. 05. Prevenção da estrutura maxiproexológica. 06. Resguardo do patrimônio conscienciocêntrico. 07. Salvaguarda da propriedade conscienciocêntrica. 08. Proteção do
conscienciocenter. 09. Zelo do imóvel reeducacional. 10. Cuidado do monumento tarístico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 50 cognatos derivados do vocábulo conservação: autoconservação; conserva; conservabilidade; conservabilismo; conservabilista; conservabilística; conservabilístico; conservacional; conservacionalismo; conservacionalista; conservacionalística; conservacionalístico; conservacionismo; conservacionista; conservacionística; conservada; conservado; conservador; conservadora; conservadorismo; conservadorista; conservadorística; conservadorístico; conservância; conservante; conservantismo; conservantista; conservantística; conservantístico; conservar; conservativa; conservatividade; conservatismo; conservativista; conservativística; conservativístico; conservativo; conservatória; conservatório;
conservável; conserveira; conserveiro; conservidor; conservidora; conservista; malconservada;
malconservado; maxiconservação; megaconservação; miniconservação.
Neologia. As 3 expressões compostas conservação da edificação conscienciocêntrica,
miniconservação da edificação conscienciocêntrica e maxiconservação da edificação conscienciocêntrica são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 01. Demolição do edifício baratrosférico. 02. Desgaste da construção
bélica. 03. Deterioração da arquitetura religiosa. 04. Destruição da infraestrutura recreativa.
05. Reabilitação da estrutura hoteleira. 06. Recuperação do patrimônio político. 07. Reforma da
propriedade convencional. 08. Reparação do prédio comercial. 09. Requalificação do imóvel
educacional. 10. Restauração do monumento histórico.
Estrangeirismologia: o state of the art–benchmarking–best practices aplicado ao tema;
o know-how técnico concebendo a conservação no design; o life cycle cost do edifício; o as built
da construção entregue ao proprietário; o layout funcional do ambiente; o atestado do start up do
gerador; o checklist das inspeções in loco; a opção pelo no-break; a performance energética do ar
condicionado tipo split; o feedback do utente no uso da edificação full time.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao legado patrimonial conscienciológico.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Orto-habitabilidade exige conservação. Conservação envolve manutenção. Manutenção implica con-
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servação. Conservação: compromisso inegociável. Conservação é investimento. Conservação:
teática sustentável. Danificar, não. Conservar.
Coloquiologia: – Manutenção é isso, quando tudo vai bem, ninguém lembra que existe.
Quando algo vai mal, dizem que não existe. Quando é para gastar, acha-se que não é preciso que
exista. Porém quando realmente não existe, todos concordam que deveria existir (autor desconhecido).
Proverbiologia: o ato de ser melhor prevenir do que remediar; o ato de não deixar para
amanhã o que pode ser feito hoje; o ato de ser responsável pelas próprias ações e omissões.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal de valorização da holomemória; o holopensene
grupal de fixação da senha seriexológica relativa à Patrimoniologia Conscienciológica; o holopensene pessoal da homeostase holossomática; o holopensene grupal harmonizado com a Natureza; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade.
Fatologia: a conservação da edificação conscienciocêntrica; as condições ambientais influenciando a consciência; o poder decisório e transformador da conscin sobre o ambiente construído; a deterioração natural do patrimônio por fatores atmosféricos, biológicos, incompatibilidades entre materiais, degradação física, uso inadequado, negligência econômica e obsolescência
funcional; os sistemas, elementos e componentes do imóvel; a diferença entre as vidas úteis do
terreno, estrutura, envelope, sistemas, espaços e recheios da edificação; a analogia entre o soma
e o edifício; o processo produtivo decidindo a durabilidade da construção; as normas técnicas embasando as leis; a inserção da conservação na convenção condominial; a criatividade e flexibilidade na gestão da conservação; o sistema de manutenção prevendo a estrutura física, financeira, recursos materiais e humanos; o planejamento das atividades e execução; a programação das ações,
periodicidades, frequências e equipe operacional; a inspeção predial avaliando o grau de risco das
anomalias e o nível de conservação; o monitoramento e registro das atividades; o contrato dos
serviços terceirizados, padrão ou customizado; o adiamento de reparações e reformas; a redução
dos custos de manutenção; os materiais de construção nanotecnológicos autolimpantes; a redução
da pegada ecológica; a gestão inteligente da água, energia, gás, telefone e Internet; a diminuição
da poluição ambiental; a inibição da produção de resíduos sólidos; a Autorreeducaciologia da saúde ambiental; a relação respeito ambiental e evolução consciencial; a responsabilidade coletiva da
conservação do imóvel; o apoio à reurbanização intrafísica (reurbin); a rotina redonda das conscins facilitada pela disponibilidade da infraestrutura adequada; o ambiente favorecendo a produção mentalsomática; a proteção do patrimônio intelectual contra os danos dos agentes físicos
e ambientais; a contribuição para a preservação e continuidade cultural conscienciológica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático no ambiente privativo; a autovivência da sinalética energética e parapsíquica no ambiente coletivo; a autovivência
da projetabilidade lúcida (PL) no ambiente seguro; a autovivência da tenepes e ofiex no ambiente
técnico; a autovivência do evento extrafísico interassistencial no ambiente sadio; a autovivência
da conexão com o amparador no ambiente tarístico; a autovivência do parapsiquismo no ambiente tranquilo; a autovivência da taquirritmia megagescônica da conscin lúcida no ambiente organizado; a autovivência do holopensene intrafísico e extrafísico hígido no ambiente otimizado; a autovivência da homeostasia ambiental e pararrotina útil no ambiente equilibrado; a autovivência da
paraperceptibilidade lúcida da reurbanização extrafísica (reurbex) no ambiente assistencial; a autovivência do auto e heterorrevezamento multiexistencial evolutivo no ambiente conscienciocêntrico; a autovivência da retenção da senha seriexológica no ambiente conservado.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo manutenção-Medicina; o sinergismo inspeção predial–
–check up somático; o sinergismo trabalho-competência-resultado; o sinergismo organização-criatividade; o sinergismo homem-ambiente-parambiente; o sinergismo estação de trabalho–parestação de trabalho; o sinergismo voluntário motivado–edifício conservado.
Principiologia: o princípio do bem material possuir durabilidade limitada; o princípio
da preservação do imóvel contribuir na preservação do ambiente; o princípio da conservação
contribuir na otimização dos recursos e resultados; o princípio da harmonia do todo ser o somatório de detalhes imperceptíveis; o princípio do edifício estar a serviço dos usuários; o princípio
de a desordem escravizar e a organização libertar; o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código de Ética Profissional; o código de Ética da Construção e de Prática na Construção Civil; o Código de Obras Municipal; o Código de Prevenção contra Incêndio; o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (CDC) responsabilizando produtores e fornecedores; o Código Civil Brasileiro citando a conservação predial; o código pessoal de Cosmoética
(CPC) incluindo a conservação predial expandindo o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria na prática; a Teoria das Restrições (Eliyahu Goldratt, 1947–2011)
fundamentando as decisões estratégicas; a teoria de não haver amparo no caos aplicada aos ambientes degradados; a teoria da evolução consciencial também exigir autorganização espacial; as
teorias das interprisões e das evoluções nas relações grupocármicas vivenciadas na edificação;
a teoria da proéxis; a teoria da reurbex.
Tecnologia: a terotecnologia aplicada à conservação; as técnicas do detalhismo, exaustividade e circularidade aplicadas à inspeção predial; as técnicas de gestão aplicadas à economia dos recursos; as técnicas de operação, manutenção e limpeza aplicadas à edificação; as técnicas da usabilidade aplicadas ao ambiente; a técnica de avaliação pós-ocupação (APO) aplicada
à satisfação do usuário; as técnicas de conservação aplicadas ao acervo intelectual conscienciológico; a técnica do estado vibracional aplicada à manutenção do equilíbrio holossomático.
Voluntariologia: o voluntariado mantendo o funcionamento da infraestrutura dos campi conscienciológicos; os voluntários implantando a conservação predial de referência na Cognópolis; o voluntário especializado ousando na gestão da manutenção; o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) exercendo o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) na reeducação planetária; o voluntário técnico assessorando a comunidade
assistencial; o voluntariado da conservação de edificação conscienciocêntrica; o paravoluntariado inspirando a especialização nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia;
o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Arquitetos; o Colégio Invisível dos Engenheiros;
o Colégio Invisível dos Construtores; o Colégio Invisível dos Gestores; o Colégio Invisível da
Tecnologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Proéxis.
Efeitologia: o efeito comportamental do Programa 5S (sensos de utilização, ordenação,
limpeza, saúde, autodisciplina); o efeito do fluxo laboral sem interrupções; o efeito da organização espacial na produção mentalsomática; o efeito da autoprodutividade na proéxis; o efeito da
infraestrutura conscienciocêntrica disponível à interassistencialidade; o efeito da fixação das pararrotinas úteis dos amparadores; o efeito da preservação do patrimônio consciencial.
Neossinapsologia: as neossinapses exigidas na elaboração do plano de manutenção;
as neossinapses decorrentes do atendimento às exigências inéditas; as neossinapses resultantes
da prescrição técnica eficaz; as neossinapses motivadoras formadas nos ambientes funcionais; as
parassinapses ativadas no campo energético interassistencial; as parassinapses inovadoras promovendo a solução ideal; as neossinapses das ações pró-evolutivas recuperando os cons magnos.
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Ciclologia: o ciclo de produção do edifício; o ciclo de vida útil da edificação; o ciclo do
tempo degradando os materiais; o ciclo da inspeção predial; o ciclo PDCA na conservação; o ciclo de manutenção; o ciclo 3R (reduzir, reutilizar, reciclar) aplicado aos recursos.
Enumerologia: a conscin; o programa; o anteprojeto; o projeto; o detalhamento; a construção; a edificação. A conservação dos sistemas; a conservação dos subsistemas; a conservação
dos componentes; a conservação dos equipamentos; a conservação do mobiliário; a conservação
do acervo; a conservação do ambiente. O estímulo à autodisciplina; o estímulo à autorganização;
o estímulo à autorregularidade; o estímulo à autodisposição; o estímulo à automotivação; o estímulo à auteficiência; o estímulo à autoprodutividade.
Binomiologia: o binômio negligência patrimonial–negligência legal; o binômio defeito-falha; o binômio patológico maximização de problemas–minimização de soluções; o binômio receita-despesa; o binômio (dupla) leigo-profissional; o binômio público-privado; o binômio bom
senso–senso comum.
Interaciologia: a interação conservação–valorização patrimonial; a interação direitos-deveres; a interação input-output dos dados no software de manutenção; a interação usabilidade–rotina útil; a interação informação-conscientização-cooperação entre os usuários; a interação
rotina do holossoma–rotina da edificação; a interação agenda da comunin–agenda da comunex.
Crescendologia: o crescendo habite-se–pós-ocupação do edifício; o crescendo econômico-ambiental-multidimensional no entendimento da conservação predial; o crescendo planificação-acabativa do plano de manutenção; o crescendo inspeção sistemática–manutenção sistemática; o crescendo conservação predial–reeducação ambiental; o crescendo bons hábitos–rotina redonda; o crescendo completismo diário–completismo existencial (compléxis).
Trinomiologia: o trinômio homem pré-histórico–homem antigo–homem moderno praticando a manutenção; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo definindo as prioridades;
o trinômio desempenho-custo-benefício orientando as decisões; o trinômio prevenir erros–resolver problemas–compor soluções vivenciado na equipe operacional; o trinômio método-disciplina-organização ratificando os procedimentos; o trinômio eficiência-eficácia-efetividade avaliando
os resultados; o trinômio sistêmico-estratégico-institucional sintetizando a conservação.
Polinomiologia: o polinômio investigação crítica–formulação racional–fundamentação
lógica–conhecimento teático definindo a cientificidade; o polinômio regras objetivas–pormenores práticos–habilidades específicas–soluções adequadas delimitando a tecnicidade; o polinômio
exigência consciencial–exigência ambiental–exigência legal–exigência econômica determinando
a política de conservação; o polinômio demanda-planejamento-programação-execução conduzindo a gestão da manutenção; o polinômio gestão-competência-técnica-resultado-avaliação aferindo a economicidade dos trabalhos; o polinômio evidência-investigação-análise-síntese avaliando
a funcionalidade predial; o polinômio conformidade-confiabilidade-disponibilidade-durabilidade
garantindo a operacionalidade do edifício.
Antagonismologia: o antagonismo conservacionismo / consumismo do usuário; o antagonismo bens duráveis / bens descartáveis; o antagonismo solidez / vulnerabilidade da construção; o antagonismo planejamento / improvisação; o antagonismo metodização / burocratização;
o antagonismo despesa / investimento; o antagonismo rotina útil / rotina inútil.
Paradoxologia: o paradoxo de poucos enxergarem os acertos e muitos verem os erros;
o paradoxo do microssistema (bactéria) paralisar o macrossistema (hospital); o paradoxo de reduzir custos poder maximizar resultados; o paradoxo da manutenção dinâmica estar sujeita ao
devagar e sempre.
Politicologia: a Política Nacional de Habitação (PNH) norteando a qualidade do edifício; a Política de Qualidade da Habitação (PQH); a política de financiamento habitacional; a política de sistemas de medição individualizada nas instalações prediais; a política da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) do Ministério do Meio Ambiente (MMA); a política de
conservação patrimonial negligenciada no cenário nacional; a democracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei de Sitter mostrando a evolução dos custos corretivos no ciclo produtivo;
a lei de causa e efeito elucidando as anomalias construtivas; a lei do maior esforço embasando
a conservação predial; as leis definindo a inspeção e manutenção em edifícios públicos e priva-
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dos; a legislação das Licitações e Compras Sustentáveis; a lei de Gerson onerando os contratos
de manutenção; as leis da Fisiologia Humana e Subumana direcionando o plano de conservação.
Filiologia: a naturofilia; a tecnofilia; a laborfilia; a teaticofilia; a disciplinofilia; a neofilia; a cosmoeticofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a conservação predial atenuando a acarofobia; a epidemiofobia; a misofobia;
a nosofobia; a patofobia; a assediofobia; a assistenciofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome dos edifícios doentes (SED); o impedimento
à evolução de sídromes relacionadas a edifícios (SRE); a redução da síndrome da sensibilidade
química múltipla (SQM); a evitação da síndrome da urgência; o abrandamento da síndrome do
ansiosismo; a prevenção de ambiente nosográfico reeducando os portadores da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a dominação da mania de limpar; a eliminação da mania de acumular objetos; a supressão da mania de postergar consertos das peças; a correção da mania de subestimar os
prazos dos serviços; a inviabilidade da mania de superestimar os valores contratuais; a impossibilidade da mania de manipular dados; a restrição da mania de omitir informações.
Mitologia: o mito da compatibilização absoluta entre os projetos do edifício; o mito da
construção perfeita; o mito da extinção da responsabilidade técnica na entrega da obra; o mito
da conservação direcionada apenas à edificação emblemática; o mito da manutenção predial infalível; o mito da terceirização do encargo da conservação; o mito do desperdício zero.
Holotecologia: a arquitetoteca; a administroteca; a ergonomoteca; a tecnoteca; a metodoteca; a monitoroteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Arquitetura; a Engenharia; a Administração;
a Priorologia; a Profilaxiologia; a Rotinologia; a Habitologia; a Cosmoeticologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a equipe técnica multidisciplinar; a equipe operacional; a equipin; o público visitante; o corpo discente; o corpo docente; o voluntariado; a conscin cognopolita; a dupla
evolutiva; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin
enciclopedista; a equipex.
Masculinologia: o arquiteto; o engenheiro; o construtor; o paisagista; o gerente de prédio; o consultor especialista; o gestor; o funcionário; o prestador de serviço; o fabricante; o fornecedor; o consultor; o proprietário; o usuário; o hóspede; o aluno; o reeducador; o pesquisador;
o internauta; o voluntário; o intermissivista; o cognopolita; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o tenepessista;
o ofiexista; o proexista; o conscienciólogo; o amparador extrafísico; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a arquiteta; a engenheira; a construtora; a paisagista; a gerente de prédio; a consultora especialista; a gestora; a funcionária; a prestadora de serviço; a fabricante; a fornecedora; a consultora; a proprietária; a usuária; a hóspede; a aluna; a reeducadora; a pesquisadora; a internauta; a voluntária; a intermissivista; a cognopolita; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a tenepessista;
a ofiexista; a proexista; a consciencióloga; a amparadora extrafísica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens communitarius; o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo
sapiens conscientiologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniconservação da edificação conscienciocêntrica = a preservação da
funcionalidade e usabilidade do ambiente propício a atuação proexológica física; maxiconserva-
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ção da edificação conscienciocêntrica = a preservação da funcionalidade e usabilidade do ambiente propício a atuação proexológica multidimensional.
Culturologia: a eliminação da cultura da “gambiarra”; a cultura prevencionista; a cultura do planejamento e da técnica; a cultura pesquisística; a cultura da racionalidade; a cultura
da preservação do patrimônio edificado conscienciológico; a cultura proexológica.
Caracterologia. No âmbito da Intrafisicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, os
4 principais intervenientes da conservação predial e as responsabilidades mais relevantes:
1. Construtor: a assistência técnica; a entrega aos proprietários do manual de uso,
operação e manutenção da edificação; a reparação dos erros de construção, aparentes e ocultos, no
prazo de garantia, sem ônus ao proprietário; o serviço de atendimento e orientação ao cliente.
2. Projetista: a antevisão da substituição dos elementos do edifício; a escolha de materiais e sistemas construtivos priorizando o desempenho; a previsão do espaço adequado ao manuseio e limpeza dos equipamentos; o projeto definindo a manutenção dos elementos da construção.
3. Proprietário: a aceitação e atualização do Manual do Proprietário; a manutenção das
áreas privativas e comuns do edifício; a vistoria do imóvel na assinatura do termo de recebimento;
o encargo por danos causados a terceiros, decorrente da negligência na conservação.
4. Usuário: a economia dos recursos intrafísicos; a responsabilidade pelos prejuízos decorrentes da má utilização do edifício; as atitudes proativas à conservação da edificação; o cumprimento das normas condominiais; o respeito aos regulamentos de uso do edifício.
Taxologia. No contexto da Procedimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
os 3 principais itens e atividades indispensáveis à conservação da edificação, condição essencial
à holodisponibilidade e à mantenabilidade humana:
A. Gestão:
1. Administrativa: a atuação da portaria, recepção e secretaria; a agenda dos eventos;
a avaliação das solicitações de alteração às características da edificação; a demanda dos usuários;
a documentação técnica e legal do edificado; a lista dos bens; a mediação de conflitos; a relação
dos projetistas, fornecedores e serviços públicos; a supervisão dos trabalhos; as compras; as orientações ao uso do imóvel; o arquivo dos dados e informações; o atendimento às urgências; o critério de acesso ao edifício; o livro de ocorrências e de reclamações; o serviço de relações públicas; o treinamento da equipe; os prazos de garantias dos sistemas, equipamentos e serviços; os registros dos procedimentos; o relatório técnico.
2. Financeira: a previsão orçamentária anual dos recursos; o custo acumulado na vida
útil do imóvel estimado em igual ou superior ao custo total de construção; o custo anual da operação e manutenção regular estimado entre 1% e 2% do custo inicial do edifício (NBR 5674); o custo anual de substituição dos componentes construtivos estimado em 2% para imóvel conservado;
o pagamento de tributos, impostos e seguros; o recolhimento das obrigações trabalhistas.
3. Segurança: a abordagem Safety (segurança) e Security (proteção) prevenindo acidentes; a avaliação das medidas contra intrusão humana e animal (roubo, agressão); a inspeção da estabilidade estrutural; a operação eficiente dos aparelhos (eletrocução, explosão, irradiação);
a prontidão da brigada de incêndio (eclosão do fogo, propagação da chama, evacuação do prédio);
a verificação da estanqueidade ao ar (pó, poluição, odor, neve), água (infiltração, condensação,
percolação) e gases (intoxicação, infecção); a vistoria da acessibilidade (mobilidade, elevador);
o acidente inevitável (enchente, sismo, tsunami); o cuidado no uso do imóvel (esforço e impacto
de manuseio, mecanismo móvel, aresta cortante, queimadura).
B. Manutenção:
1. Inspeção: a definição da periodicidade das verificações; a fiscalização das instalações
prediais; a inspeção da cobertura; a investigação das impermeabilizações; a observação do mobiliário; a revisão do sistema de proteção de descarga atmosférica (SPDA); a revista das instalações
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de combate a incêndio; a verificação das lâmpadas, louças e metais sanitários; a vistoria do piso,
caixilhos de esquadrias e fixação dos vidros; o exame dos revestimentos internos e externos.
2. Intervenção: a alternância das bombas de recalque; a atuação da equipe local e especializada; a calefação de rufos, juntas de dilatação, fixação de antena e para-raios; a especificidade dos elementos construtivos determinando o tipo e intervalo dos serviços; a limpeza de calhas,
grelhas e condutos de águas pluviais; a lubrificação de maçanetas e trilhos das esquadrias; a manutenção do sistema de automação de portões; a realização da limpeza e desinfecção dos reservatórios de água potável e sistema final de esgoto; a recarga de extintores; a repintura da edificação;
o cronograma anual das atividades; o enceramento das peças em pedra polida; o teste de funcionamento da iluminação de emergência e do grupo gerador.
3. Obra: a eliminação da goteira evitando o colapso da estrutura; a reposição do elemento construtivo com imperfeição ou fadiga, sem alteração das características iniciais; o reparo
do vazamentos da caixa de descarga.
C. Operação:
1. Conforto: a garantia da acessibilidade plena; a harmonia cromática no visual espacial; a limitação do nível de ruído entre 30 a 45 dB (NBR 10152) propício a concentração intelectual; o favorecimento da percepção de odores agradáveis e revitalizantes; a preservação do índice
lumínico projetado, média de 500 lux (ABNT 5413), para manter a produtividade mentalsomática; a regularidade tátil na superfície dos revestimentos do edifício; o ambiente gerando acolhimento, bem-estar laboral, privacidade e saúde holossomática; a atenção para a Ergonomia e Parergonomia Proexológica.
2. Limpeza: a ação certa com os materiais e equipamentos adequados às rotinas de trabalho; a desinfecção com álcool do aparelho telefônico; a desobstrução e desinfecção com cloro
do ralo e caixa de gordura; a faxina do teto, parede e esquadria; a higienização com água, sabão
e desifentante das louças e instalações sanitárias; a limpeza do bebedouro; a remoção sistemática
dos resíduos, matérias visíveis e microrganismos das superfícies do piso, rodapé, mobília e decoração, sem alterar as características originais; a retirada mecânica do lixo e sujidade das áreas externas e jardins; o desligamento do disjuntor na limpeza das lâmpadas, luminárias, espelhos das
tomadas e interruptores; o produto verde concentrado diluído em água.
3. Uso: a colaboração na organização do ambiente após o uso; a coleta seletiva do lixo
e destinação final dos detritos e gordura; a comunicação do vazamento nas instalações sanitárias;
a evitação das extensões com várias tomadas; a grelha do ralo da cuba mantida; a identificação
dos circuitos dos quadros elétricos e tomadas; a perfuração cuidadosa da parede na fixação de objetos; a proteção individual para equipamento sensível à oscilação elétrica; a suavidade no uso das
esquadrias; as chaves identificadas e duplicadas no claviculário; o batedor de porta; o botão do
elevador acionado com 1 toque; o desligamento do disjuntor geral nas emergências; o feltro na
base do móvel preservando o piso; o forro de gesso isento de sobrecargas; o parafuso e bucha na
fixação de objetos; o registro fechado da instalação de gás em ausência prolongada; o respeito
à sinalização de segurança do ambiente; o tapete na entrada; o uso racional do ar condicionado.
Tipologia. Atinente à Experimentologia, eis, por exemplo, 3 estratégias básicas de manutenção predial caracterizadas pelo tipo de controle, cronêmica da ação e forma de atuação, aqui
listadas na ordem funcional:
1. Corretiva: o controle ocasional; a ação reativa ocorrendo após o problema, corrigindo ou reparando a falha (paralização) ou o defeito (ineficiência); a atuação podendo ser emergencial (o conserto da porta externa; o reparo do computador) ou não emergencial (o conserto da
porta interna; a desinfecção do livro).
2. Preventiva: o controle sistemático; a ação proativa ocorrendo antes do problema, garantindo ou mantendo a funcionalidade; a atuação podendo ser rotineira (a retificação dos rejuntes
do piso; a limpeza do teclado do netbook) ou condicionada (o teste dos disjuntores do quadro elétrico; a revisão das cadeiras).
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3. Preditiva: o controle prognóstico; a ação detectiva ocorrendo antes do problema, predizendo ou antecipando a identificação da dificuldade, pela avaliação de parâmetros; a atuação
podendo ser perceptiva (o ruído anormal da bomba; o aquecimento excessivo do notebook) ou
monitorada (o exame térmico da subestação; a análise da luminosidade do ambiente).
Profilaxiologia. Na ótica da Higienologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 3 naturezas de poluentes influindo na conservação do ambiente interior e nocivos aos habitantes, enumerando os principais agentes contaminantes, os males desencadeados pelo contato e as ações
preventivas imprescindíveis à saúde consciencial e à preservação do acervo conscienciológico:
A. Biológica. Os microrganismos vivos em matérias orgânicas.
1. Agentes: as bactérias, protozoários e algas nos reservatórios com água estagnada;
o fungo nos materiais porosos orgânicos, dutos de ar condicionado, vasos de terra com plantas;
o vírus no metabolismo humano; os animais no ambiente; os artrópodes na poeira.
2. Malefícios: a asma; a diarreia; a pneumonia, febre e dor muscular (bactéria Legionella pneumophila); a rinite; as alergias; as doenças infecciosas.
3. Ações: a desinsetização e desratização semestral; a eliminação de superfícies quentes
e úmidas por infiltração, vazamento e condensação de água; a higienização mensal e monitoramento semestral dos componentes do sistema de aquecimento, ventilação, ar condicionado refrigeração (AVAC-R); a limpeza diária de tapetes e objetos de tecido; a regulagem da temperatura
(verão, 23º-26ºC; inverno, 20º-22ºC) e umidade (verão, 40%-65%; inverno, 35%-65%) indicada
pela Agência de Vigilância Sanitária (ANVISA); a remoção de materiais orgânicos contaminados; a restrição no ambiente de pessoas infectadas; a troca eficiente do ar indoor-outdoor; as condições especiais na arrumação dos livros; o cultivo de plantas em locais com ventilação natural.
B. Particulada. As partículas em suspensão no ar, líquidas ou sólidas, inaláveis.
1. Agentes: as atividades de limpar, cozinhar e usar produtos de consumo; as fibras minerais do isolamento térmico com lã de vidro; a poeira externa e pólen transportados pelo vento.
2. Malefícios: a fibrose pulmonar; a irritação das mucosas; as alergias.
3. Ações: a limpeza e varredura úmida dos resíduos em superfícies impermeabilizadas;
a renovação do ar externo com filtro G-1 (NBR 6401).
C. Química. Os gases e vapores produzidos pelas atividades humanas.
1. Agentes: a amônia (NH3) no banheiro; o dióxido de carbono (CO2) nos processos metabólicos; o formaldeído (HCHO) nos materiais de construção, mobiliário, produtos de limpeza;
o monóxido de carbono (CO) no uso de aquecedores, fogão, tabaco; o ozônio (O 3) na fotocopiadora e impressora a laser; os óxidos de nitrogênio (NOx) no tráfego de veículos.
2. Malefícios: a cefaléia; a dermatite de contato; a fadiga; a irritação nas mucosas;
a obstrução respiratória; a redução da função cerebral; as alergias; o câncer; os problemas de visão.
3. Ações: a captação do ar exterior de qualidade; a opção por materiais menos poluentes; a proibição do tabagismo; a renovação mínima do ar em 27 m3 / h / pessoa (ANVISA); o controle de fontes de combustível fóssil; o uso de produtos saneantes biodegradáveis, sem formaldeído, registrados no Ministério da Saúde (MS); os locais ventilados para equipamentos poluidores.
Sustentabilidade. No âmbito da Acertologia, a teática da conservação da edificação
conscienciocêntrica pode proporcionar: a durabilidade da construção mitigando o impacto ambiental nas Cognópolis; a legalidade facilitando a ação do Conselho Internacional de Assistência
Jurídica à Conscienciologia (CIAJUC); a oportunidade pró-compléxis estimulando os intermissivistas; a perceptibilidade evolutiva social e parassocial ratificando o paradigma consciencial;
a praticidade gerencial apoiando a União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais
(UNICIN); a previsibilidade financeira assegurando a manutenção dos projetos intrafísicos e ex-
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trafísicos; a viabilidade pioneira da preservação secular do patrimônio tarístico objetivando o Planeta-Escola.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a conservação da edificação conscienciocêntrica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Arquitetura Reparadora: Acertologia; Neutro.
02. Edificação conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
03. Ergonomia Proexológica: Proexologia; Homeostático.
04. Funcionalidade: Intrafisicologia; Homeostático.
05. Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
06. Mantenabilidade humana: Profilaxiologia; Neutro.
07. Manutenção dinâmica: Constanciologia; Homeostático.
08. Pararrotina útil: Pararrotinologia; Neutro.
09. Planejamento milimétrico: Autoproexologia; Homeostático.
10. Procedimento técnico-administrativo: Procedimentologia; Neutro.
11. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Rotina redonda: Rotinologia; Homeostático.
13. Sensibilidade química múltipla: Proxemicologia; Nosográfico.
14. Usabilidade: Experimentologia; Neutro.
15. Viveiro evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

A CONSERVAÇÃO DA EDIFICAÇÃO CONSCIENCIOCÊNTRICA FORTALECE A VIVÊNCIA DA ROTINA E PARARROTINA
INTERASSISTENCIAIS, TARÍSTICAS E REEDUCATIVAS, ÍNSITAS À PROÉXIS E COMPLÉXIS NA ERA DA REURBEX.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já cogitou sobre a influência da funcionalidade
do edifício na produtividade consciencial? Quais os aspectos otimizadores e dificultadores identificados nesta relação? A partir desta reflexão, você percebeu a necessidade de algum ajuste?
Bibliografia Específica:
1. ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas; NBR 5674:1999; Manutenção de Edificações: Procedimento; pref. ABNT; 6 p.; 15 caps.; alf.; 30 x 22 cm; espiralado; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 1 a 6.
2. Idem; NBR 14037:2011; Diretrizes para Elaboração de Manuais de Uso, Operação e Manutenção das
Edificações: Requisitos para Elaboração e Apresentação dos Conteúdos; pref. ABNT; VI + 16 p.; 5 caps.; 1 tab.;
1 apênd.; alf.; 30 x 22 cm; espiralado; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 1 a 16.
3. Branco Filho, Gil; A Organização, o Planejamento e o Controle da Manutenção; pref. José Eduardo Gorine Lobato de Campos; revisor Camila Cabete Machado; XVII + 257 p.; 25 caps.; 2 fluxogramas; 5 gráfs.; 42 ilus.; 16
organogramas; 8 tabs.; 40 refs.; alf.; 23 x 16 cm; enc.; Ciência Moderna; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 1 a 254.
4. Lessa, Ana; & Souza, Herbete; Gestão da Manutenção Predial: Uma Aplicação Prática; pref. Júlio Nascife; revisor Equipe Qualitymark; XX + 144 p.; 8 caps.; 2 fluxogramas; 7 fotos; 3 gráfs.; 13 ilus.; 1 organograma; 5 tabs.; 38
refs.; alf.; 23 x 16 cm; enc.; Qualitymark Editora; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 1 a 118.
5. Yazigi, Walid; A Técnica de Edificar; pref. Sérgio Porto; 770 p.; 21 caps.; 12 ilus.; 171 tabs.; 384 refs.;
5 apênds.; alf.; 28 x 21 x 5 cm; enc.; 9ª Ed. rev.; Pini; São Paulo, SP; 2008; páginas 667 a 744.
Webgrafia Específica:
1. Barbosa, Patrícia Bruder; Programa de Excelência em Projetos, Fascículo 5, Manutenção de Edificações: Da Interação de Projeto ao Uso do Edifício: A Busca da Excelência Profissional; colaboração Jayme Push; 48
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p.; 6 caps.; 4 ilus.; 1 organograma; 1 tab.; 17 refs.; alf.; 30 x 21 cm; br.; CREA-PR; Curitiba, PR; 2011; páginas 9 a 44;
disponível em: <http://www.crea-pr.org.br/pep/index.php?option=com_content&view=article&id=50& Itemid=41>; acesso em: 11.11.12.
2. Graudenz, Gustavo Silveira; & Dantas, Eduardo; Poluição dos Ambientes Interiores: Doenças e Sintomas Relacionadas às Edificações; 14 p.; 13 caps.; 4 enus.; 2 fotos; 1 gráf.; 1 ilus.; 2 tabs.; 46 refs.; alf.; 30 x 21 cm; br.;
Moreira Junior Editora Revista Brasileira de Medicina; páginas 1 a 13; São Paulo, SP; S. D.; disponível em: <http://www.moreirajr.com.br/revistas.asp?fase=r003&id_materia=3497 >; acesso em: 14.12.12.
3. SINDUSCON-PA, Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Pará; Manual de Garantias;
NBR 5674:99; 95 p.; 3 caps.; 1 ilus.; 1 organograma; 40 tabs.; 12 refs.; alf.; 30 x 21 cm; br.; Belém, PA; 2010; páginas 20
a 91; disponível em: <http://www.sindusconpa.org.br/arquivos/File/manual-de-garantias-r6.pdf>; acesso em: 13.11.12.
4. SINDUSCON-PE, Sindicato da Indústria da Construção do Estado de Pernambuco; Manual de Operação, Uso e Manutenção das Edificações. Manual do Proprietário; 58 p.; 5 caps.; 11 ilus.; 15 tabs.; 15 refs.; 3 apênds.;
alf.; 30 x 21 cm; br.; Recife, PE; 2007; páginas 9 a 53; disponível em: <Error! Hyperlink reference not valid.>; acesso
em: 14.11.12.
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CONSISTÊNCIA PARAPERCEPTIVA
(PARAPERCEPCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A consistência paraperceptiva é o caráter, qualidade ou estado de consistente ou integridade quando aplicados e extraídos nas abordagens, autovivências e análises pesquisísticas dos conteúdos dos fenômenos parapsíquicos pessoais.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo consistência deriva do idioma Latim, consistentia, ―o que é consistente; que tem consistência‖. Surgiu no Século XVII. O elemento de composição para vem do
idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além de‖. O vocábulo perceptivo procede do idioma Latim, percipere, ―perceber; observar; conhecer por meio dos sentidos; tomar; apoderar-se de;
receber; adquirir; notar; reparar; colher‖, provavelmente através do idioma Francês, perceptif,
―perceptivo‖. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Consistência parapsíquica. 02. Consistência parafenomênica.
03. Coerência parapsíquica; pertinência parapsíquica. 04. Clarividência pessoal. 05. Evidência
parapsíquica. 06. Realidade parapsíquica. 07. Tangibilidade parapsíquica. 08. Definição paraperceptiva. 09. Hiperacuidade; linearidade autopensênica. 10. Verdade implícita.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo consistência: autoconsistência; autoinconsistência; consistente; consistir; endoconsistência; inconsistência; inconsistente; megaloconsistência; miniconsistência; normoconsistência.
Neologia. As 3 expressões compostas consistência paraperceptiva, consistência paraperceptiva íntima e consistência paraperceptiva exterior são neologismos técnicos da Parapercepciologia.
Antonimologia: 01. Inconsistência paraperceptiva. 02. Inconsistência parafenomênica.
03. Incoerência parapsíquica. 04. Imprecisão parapsíquica. 05. Indefinição parapsíquica.
06. Alucinação. 07. Ilusão. 08. Nonsense. 09. Truncagem intraconsciencial. 10. Antirretilinearidade consciencial.
Estrangeirismologia: o continuum intra e extrafísico; a open mind de modo multidimensional; o breakthrough parapsíquico pessoal; o paramicrochip.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à paraperceptibilidade pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do parapsiquismo; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a autopensenização multidimensional.
Fatologia: as pesquisas generalizadas desenvolvidas pelo pesquisador ou pesquisadora
independente; a Ciência como sendo o campo de pesquisas de tudo; o paradigma consciencial.
Parafatologia: a consistência paraperceptiva; os parafenômenos autopersuasivos; a interpretação correta do conteúdo dos parafenômenos; os parafatos orientando as parapercepções
racionais; a autocrítica como sendo a primeira ferramenta do autodiscernimento analítico da Parafenomenologia; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal; a energia consciencial (EC) como elemento coadjuvante tirateima da autoconvicção parafenomênica; os banhos de energia confirmadores dos parafatos; a autoconvicção
gerada pelo acúmulo de vivências pessoais dos parafenômenos; a desvalia da opinião alheia ante
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as autovivências insofismáveis acumuladas; as neoverpons parapsíquicas do megabertismo intraconsciencial; o valor inestimável das autocomprovações dos fenômenos parapsíquicos para a própria conscin; a teática da autoconscientização multidimensional (AM); a inteligência parapsíquica; a autorganização paraperceptiva; o autodiscernimento parapsíquico apurado; o rigor na análise
do confor parafenomênico; a bagagem parapsíquica acumulada ao longo da serialidade existencial
(seriéxis); o inventário pessoal das paravivências autoconfirmadoras; a confiabilidade do leque
pessoal de sinais energéticos parapsíquicos; a autoconfiança na paraperceptibilidade pessoal;
a conquista da credibilidade do autoparapsiquismo perante conscins e consciexes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paracérebro-cérebro; o sinergismo conscin sensitiva
cosmoética–equipex amparadora; o sinergismo paraperceptibilidade veterana–intelectualidade
útil–comunicabilidade avançada; o sinergismo autoparapsiquismo-Autocosmoética.
Principiologia: a teática do princípio da descrença; o princípio da multidimensionalidade consciencial; 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: as técnicas do autodesenvolvimento do parapsiquismo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos
Cosmovisiólogos.
Efeitologia: o efeito da vivência do parafenômeno transparecendo na consequente recin
do sensitivo, homem ou mulher; os efeitos do fenômeno do extrapolacionismo.
Neossinapsologia: as paraneossinapses consistentes.
Ciclologia: o ciclo vivência do parafenômeno–interpretação do conteúdo; o ciclo parapsíquico coativação atributiva–paracoativação atributiva; o ciclo detecção parapsíquica–discriminação do parafenômeno–identificação do parapercepto.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio percepção-parapercepção;
o binômio Casuística-Paracasuística.
Interaciologia: a interação percepção-parapercepção; a interação percepto-parapercepto; a interação fatos-parafatos; a interação fenômeno físico–fenômeno parapsíquico; a interação fenômeno físico–fenômeno fisiológico; a interação loc intrafísico–loc extrafísico.
Crescendologia: o crescendo da eficácia comunicativa significado pretendido–significado percebido; o crescendo pesquisa física monovisiológica–pesquisa parapsíquica cosmovisiológica; o crescendo sensitivo jejuno–sensitivo veterano.
Trinomiologia: o trinômio (aliteração) conexidade-conotação-concatenação; o trinômio
avaliar-informar-esclarecer; o trinômio sentidos somáticos–atributos mentais–parapercepções
multidimensionais; o trinômio consistência-coerência-racionalidade; o trinômio autoparaperceptibilidade-autocosmoética-interassistencialidade.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma entrosado homeostaticamente; o polinômio percepção-Percepciologia-parapercepção-Parapercepciologia.
Antagonismologia: o antagonismo sensações orgânicas / percepções parapsíquicas;
o antagonismo conotação parapsíquica / conotação eletronótica; o antagonismo conotação parapsíquica cosmoética / conotação parapsíquica baratrosférica; o antagonismo conotação parapsíquica mentalsomática / conotação parapsíquica psicossomática; o antagonismo parafenômeno
participante / parafenômeno não participante; o antagonismo autocerteza / achismo; o antagonismo euforia pós-fenomênica / ressaca energética pós-fenomênica; o antagonismo focagem na
essência do parafenômeno (mentalsomaticidade) / focagem na moldura do parafenômeno (psicossomaticidade).
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Paradoxologia: o paradoxo da solidez da parafenomenalidade sutil; o paradoxo do
Hércules (psicomotricidade) supersensitivo parapsíquico (sutilidade).
Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a suplantação das leis da Física Eletronótica; o conhecimento sobre as leis
da parapercepção; o resultado da lei do maior esforço aplicada à autoparaperceptibilidade.
Filiologia: a parapsicofilia; a coerenciofilia; a raciocinofilia.
Sindromologia: a síndrome de Swedenborg.
Mitologia: a autocomprovação da ilogicidade do mito da dimensão intrafísica única.
Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a parafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca.
Interdisciplinologia: a Parapercepciologia; a Parafenomenologia; a Conteudologia; a Intraconscienciologia; a Extraconscienciologia; a Autopesquisologia; a Extrafisicologia; a Intrafisicologia; a Autocoerenciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin sensitiva bem-articulada; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens consistitor; o Homo sapiens paraperceptor; o Homo
sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens retilineatus; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens orthopensenor; o Homo sapiens ordinatus.
V. Argumentologia
Exemplologia: consistência paraperceptiva íntima = a do parafenômeno afetando a intimidade do microuniverso consciencial do sensitivo, percipiente, participante, homem ou mulher,
com nível de autopersuasão racional indiscutível; consistência paraperceptiva exterior = a do parafenômeno ocorrendo fora do microuniverso consciencial do sensitivo, percipiente, homem ou
mulher, apenas na condição de mero espectador a distância da ocorrência, no caso, menos persuasiva.
Culturologia: a incorporação da cultura da Parapercepciologia na automundividência.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a consistência paraperceptiva, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
03. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
04. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
06. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
07. Bipartição de raciocínio: Conviviologia; Neutro.
08. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
10. Fonte de assombro: Experimentologia; Neutro.
11. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
12. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.
13. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
14. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
15. Veracidade autoverificável: Verponologia; Homeostático.

A QUALIDADE DA CONSISTÊNCIA PARAPERCEPTIVA
DEPENDE, ACIMA DE TUDO, DA AUTOVIVÊNCIA DIRETA,
DE MODO INTRACONSCIENCIAL, DO PARAFENÔMENO,
PELO SENSITIVO, PERCIPIENTE, HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou algum parafenômeno com consistência indiscutível? A autovivência foi participativa direta?
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CONSRÉU ESTELAR
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A consréu estelar é a consciex reurbanizada e ressomada, até com alguma
liderança pessoal, mas ainda vítima dos próprios excessos anticosmoéticos e antifraternos na vida
humana, intrafísica, ordinária, da atualidade.
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 re deriva também do
idioma Latim, re, ―retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação; oposição; rejeição‖. O vocábulo urbanizado procede do mesmo idioma Latim, urbanus, ―da cidade; urbano‖, também com a acepção figurativa de ―polido; fino‖. Surgiu no Século XVIII. A palavra
estelar provém do idioma Latim Tardio, stelaris, e esta do idioma Latim, stella, ―estrela; objeto
com a forma de estrela‖. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Consréu-estrela. 2. Consréu invulgar. 3. Consréu-líder. 4. Consréu
intensamente interprisioneira. 5. Consréu do ranger de dentes.
Neologia. As 4 expressões compostas consréu estelar, consréu estelar economista, consréu estelar belicista e consréu estelar política são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Consréu comum. 2. Consréu vulgar. 3. Consréu low profile.
4. Consréu com menores agravantes.
Estrangeirismologia: o non sequitur; o strong profile patológico; o vasto background
multiexistencial evolutivamente ectópico.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da evolução cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Anticosmoética; os baratropensenes; a baratropensenidade; os dubiopensenes; a dubiopensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade;
os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; a autopensenização egocentrada.
Fatologia: a vida humana da consréu reurbanizada, ressomada e líder de expressão em
alguma atividade intrafísica; o antiprofissionalismo; o delírio de autossuperioridade justificando
a exigência de privilégios; a autodesignação de merecimentos; a defesa aguerrida dos próprios direitos impostos aos demais; as articulações interassediadoras; a aglutinação consciencial trafarista; o manejo das carências conscienciais em prol das próprias aspirações caprichosas; a subestimação da inteligência alheia; a indiferença às necessidades conscienciais circundantes.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inabordabilidade intraconsciencial às inspirações interassistenciais extrafísicas; o vedetismo parapatológico.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio egocêntrico do “eu mereço”;
o princípio assediador de seduzir para dominar; o princípio da evolução consciencial inarredável.
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Codigologia: a carência do código grupal de Cosmoética (CGC); o mastermind do grupo mafioso legislando o código da máfia em proveito próprio.
Teoriologia: a teoria política em geral; a teoria da reurbex.
Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação interconsciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Politicologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos baratrosféricos dos acumpliciamentos indiretos; o efeito halo trevoso da sucessão de erros autoconscientes; o efeito consciencialmente degradante da amoralidade continuada.
Ciclologia: o ciclo algoz-vítima; o ciclo sedutor-seduzido; o ciclo de reeducação das
condutas pessoais.
Enumerologia: a fama pretensiosa; o carisma egoístico; a inteligência dolosa; a lábia envolvente; o estrelismo coercivo; o exemplo nocivo; a ignorância evolutiva.
Binomiologia: o binômio inspiração via psicossoma–inspiração via mentalsoma; o binômio autodivinização biográfica deliberada–autestigmatização holobiográfica involuntária.
Interaciologia: a interação patológica amoralidade–distorção da realidade.
Crescendologia: o crescendo patológico política-corrupção-anomia; o crescendo da
ânsia de controlar o Cosmos denunciando o descontrole intraconsciencial.
Trinomiologia: o trinômio neoideia-neovisão-neorrealidade; o trinômio recolhimento-reflexão-inspiração; o trinômio egão-orgulho-arrogância; o trinômio autovolição-malintençãoautorganização; a avidez pelo trinômio posição-prestígio-poder; a superestimação do trinômio
sexo-dinheiro-poder.
Polinomiologia: o polinômio Economia-Política-Cultura-Socin.
Antagonismologia: o antagonismo Cosmoética / Anticosmoética; o antagonismo escravos / senhores; o antagonismo resistência política / colaboração política; o antagonismo hierarquia social / hierarquia evolutiva; o antagonismo estrelato anticosmoético temporário / estrelato
cosmoético permanente.
Paradoxologia: o paradoxo da erudição baratrosférica; o paradoxo do brilho opaco do
líder parapatológico.
Politicologia: as políticas pessoais do maquiavelismo; a autoacracia; a cerberocracia;
a mafiocracia; a assediocracia; a hipocrisia política; a asnocracia; a vulgocracia; a anarquia;
a anomia; o totalitarismo.
Filiologia: a neofilia; a ideofilia; a gnosiofilia.
Sindromologia: a síndrome de abstinência da Baratrosfera; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a megalomania.
Mitologia: o deslumbramento pelos mitos do poder humano temporal.
Holotecologia: a comunicoteca; a criativoteca; a fenomenoteca; a heuristicoteca;
a cognoteca; a ideoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Evoluciologia; a Seriexologia; a Intrafisicologia; a Autopesquisologia; a Parafenomenologia; a Voliciologia; a Coerenciologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu estelar; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; o séquito obediente de consciexes-satélites acríticas.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o trafarista profissional; o assediador intrafísico.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a trafarista profissional; a assediadora intrafísica.
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Hominologia: o Homo sapiens desorientator; o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens
inexpertus; o Homo sapiens alienatus; o Homo sapiens inconsciens; o Homo sapiens assediator;
o Homo sapiens deseducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: consréu estelar economista = o bilionário estadunidense só aumentando
o próprio patrimônio amoedado, vítima da amaurose do mega-status; consréu estelar belicista =
o general estadunidense, militar invasor do Iraque, destruidor da vida humana; consréu estelar política = o senador brasileiro do regime político do PT, demagogo das autocorrupções do mensalão.
Culturologia: a cultura do gersismo; a carência da Multiculturologia da Parapercepciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a consréu estelar, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
02. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autopatia: Parapatologia; Nosográfico.
05. Autorregressismo: Parapatologia; Nosográfico.
06. Baratrosfera: Extrafisicologia; Nosográfico.
07. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
09. Guia desorientador: Parapatologia; Nosográfico.
10. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
11. Hipocrisia política: Parapatologia; Nosográfico.
12. Ignorantismo: Parapatologia; Nosográfico.
13. Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
14. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
15. Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.

A CONSRÉU ESTELAR APARECE, OU SE ANTEPÕE,
ACIMA DA MÉDIA, EM FUNÇÃO DA LIDERANÇA NATURAL, PODENDO ESTAR ATUANDO, O TEMPO TODO,
AO MODO DE MEGASSEDIADORA INTRAFÍSICA ÓBVIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou alguma consréu estelar na vida intrafísica diuturna? Procurou se aproximar e ajudar taristicamente tal personalidade?
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CONSTÂNCIA VITAL
(CONSTANCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A constância vital é a qualidade ou característica da manutenção, persistência, perseverança, firmeza, continuidade, estabilidade autopensênica e lisura intencional, megaconquista a ser alcançada, inevitavelmente, o tempo todo, em qualquer dimensão existencial,
a fim de a consciência viver, oportunamente, o mais breve possível, com autolucidez maior, na
condição de megafocagem da materpensenidade cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo constância vem do idioma Latim, constantia, ―permanência; perseverança; firmeza‖. Apareceu no Século XV. O vocábulo vital deriva do mesmo idioma Latim, vitalis, ―concernente à vida, de vida‖. Surgiu também no Século XV.
Sinonimologia: 01. Constância consciencial. 02. Constância existencial. 03. Constância mentalsomática. 04. Estabilidade consciencial. 05. Obstinação ética; pertinácia moral.
06. Porfia constante. 07. Coerência evolutiva. 08. Vontade inquebrantável. 09. Tranquilidade
inabalável. 10. Imperturbabilidade íntima; inexcitabilidade; serenidade pessoal.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 3 cognatos derivados do vocábulo constância:
constante; inconstância; inconstante.
Neologia. As 3 expressões compostas constância vital, constância vital dominada
e constância vital dominadora são neologismos técnicos da Constanciologia.
Antonimologia: 01. Inconstância vital. 02. Descontinuidade consciencial. 03. Mutabilidade patológica. 04. Volubilidade existencial. 05. Instabilidade consciencial. 06. Ansiosismo
insofreável. 07. Impaciência pessoal. 08. Vontade débil. 09. Perturbabilidade íntima. 10. Intranquilidade constante.
Estrangeirismologia: o continuum evolutivo; o gap evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à estabilidade emocional e equilíbrio mental.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Mantenhamos constância cosmoética.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da estabilidade emocional e psíquica; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade das autopensenizações.
Fatologia: a constância vital; a constância além da mimeticidade; a constância autocosmoética; a sobrevivência além do egocentrismo infantil; a dinâmica evolutiva; a autodisciplina
inteligente; a marcha evolutiva devagar e sempre; os hábitos sadios; as rotinas úteis; as recéxis
diárias; a constância no atendimento aos compromissos; a firmeza de caráter; a continuidade
consciencial; a perenidade da vida intraconsciencial; a imperturbabilidade íntima; a inexcitabilidade; a uniformidade das reações pessoais; a regularidade dos propósitos construtivos; a previsibilidade confiável; a inteligência evolutiva (IE); a constância monogâmica evoluída; a constância
da dupla evolutiva bem-sucedida; o empenho pessoal paciente e equilibrado; a inteireza constante
da personalidade; o bom humor constante; a abnegação silenciosa; a autovitimização sempre
doentia; o suicídio sempre patológico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a recuperação dos
cons magnos além do restringimento consciencial intrafísico; a condição do epicentrismo consciencial.
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III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Enumerologia: o circuito aberto; a conjunção continuativa; a equação de continuidade;
a linha de continuidade; a força da corrente contínua; o movimento acelerado; o ato contínuo.
Binomiologia: o binômio constância-evolução; o binômio variabilidade-inconfiabilidade; o binômio estabilidade-confiabilidade.
Trinomiologia: o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Antagonismologia: o antagonismo autoconstância / autodesorganização; o antagonismo autoconstância / automimeticidade; o antagonismo constância consciencial / inconstância
psicomotora; o antagonismo constância vital / aceleração da História Pessoal; o antagonismo
constante invariabilidade cosmoética / variabilidade evolutiva inconstante.
Paradoxologia: a constância paradoxal das autorreciclagens ininterruptas.
Politicologia: a democracia direta.
Filiologia: a raciocinofilia; a cognofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a evolucioteca; a paradoxoteca; a cognoteca; a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Constanciologia; a Holomaturologia; a Serenologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Autocriteriologia; a Autoparaprocedenciologia; a Parageneticologia; a Genética; a Somatologia; a Holossomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin eutímica; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o mutante
extrafísico.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a mutante extrafísica.
Hominologia: o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens
attentus; o Homo sapiens constans; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens serenissimus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: constância vital dominadora = a da conscin inconsciente quanto à autoproéxis ou incompletista existencial; constância vital dominada = a da conscin consciente quanto
à autoproéxis ou completista existencial.
Caracterologia. Segundo a Constanciologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 12
condições pessoais, ou indicadores evolutivos, da consciência quanto à inevitabilidade da constância vital:
01. Autopreservação humana: a lei da sobrevivência intrafísica.
02. Homeostasia orgânica: a lei da vida biológica do Homem.
03. Sistema imunológico: a força sistemática, histológica ou tissular.
04. Manutenção da saúde: a lei da constância somática na Somatologia.
05. Higiene Pessoal: a expressão da manutenção do hausto da vida humana.
06. Autestima: o amor próprio, natural, instintivo; a autoconfiança.
07. Legítima defesa: a reação natural ao princípio consciencial.
08. Direito consciencial: a força teática da fraternidade vivida entre as consciências.
09. Grupocarmalidade: a força de atração interativa da família evolutiva.
10. Autodefesa parapsíquica: a força holossomática ou energia vital, positiva, do ego.
11. Resistência às invasões: a força de rechaço às intrusões heteropensênicas (exopensenes).
12. Ressomática: o retorno periódico às experiências na materialidade do soma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a constância vital, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
03. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
05. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Conscin displicente: Autoconscienciometrologia; Nosográfico.
07. Conscin multívola: Parapatologia; Nosográfico.
08. Conscin sem megafoco: Caracterologia; Nosográfico.
09. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
10. Paradoxo da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.

A CONSTÂNCIA VITAL DIZ RESPEITO A TODA CONSCIÊNCIA, SEM EXCEÇÃO, SUBMETIDA ÀS FORÇAS
AFUNILADORAS DO RESTRINGIMENTO INTRAFÍSICO,
EMPREGANDO O SOMA-FOLE, OU CORPO HUMANO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, penseniza, de vez em quando, sobre a constância
vital? Como convive você com tal postura evolutiva inafastável?

Enciclopédia da Conscienciologia

7156

CONSTRANGIMENTO COSMOÉTICO
(AUTOCRITICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O constrangimento cosmoético é a ação, efeito, reação ou condição da
conscin lúcida, interassistencial, especialmente, a tenepessista, se sentir, na intimidade do microuniverso consciencial, moralmente desconfortável, constrangida ou insatisfeita no desenvolvimento da vivência interassistencial junto ao amparador extrafísico de função, quando vai, pouco
a pouco, identificando e reconhecendo os próprios erros, enganos, omissões e inexperiências de
múltiplas naturezas, a fim de corrigi-los.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo constranger procede do idioma Latim, constringere, ―ligar;
atar; prender; encadear; apertar; forçar‖. Surgiu no Século XIII. O sufixo mento vem do mesmo
idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O termo constrangimento
apareceu no Século XIV. A palavra cosmos deriva 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, ethica, ―ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral‖, e este do
idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Constrangimento ético. 2. Constrangimento evolutivo. 3. Constrangimento interfuncional. 4. Constrangimento interdimensional. 5. Constrangimento parapsicogênico. 6. Confrangimento cosmoético.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo constrangimento: autoconstrangimento; constrangedor; constrangedora; constrangente; constranger; constrangida; constrangido; desconstranger; desconstrangida; desconstrangido; maxiconstrangimento; miniconstrangimento; paraconstrangimento.
Neologia. As 3 expressões compostas constrangimento cosmoético, constrangimento
cosmoético direto e constrangimento cosmoético indireto são neologismos técnicos da Autocriticologia.
Antonimologia: 1. Descaso anticosmoético. 2. Displicência anticosmoética. 3. Antitenepessologia.
Estrangeirismologia: o modus operandi pessoal da tenepes; o upgrade tenepessista.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autocriticidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade cosmoética; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade.
Fatologia: o constrangimento cosmoético; a autoimagem e o sentimento de constrangimento; o constrangimento como sendo a mais social de todas emoções; o constrangimento ante
o exemplo cosmoético; o autodiscernimento interassistencial; a sensibilidade da consciência; o nível da autoconsciencialidade; o rubor; o brio pessoal quando atingido de modo positivo; a autocrítica cosmoética; o autodesconfiômetro cosmoético; a ruborização no isolamento da intimidade;
o estímulo às autossuperações evolutivas; a reciclagem intraconsciencial (recin); a busca sincera
da incorruptibilidade pessoal; o primeiro passo para a condição da semiconsciexialidade.
Parafatologia: os processos cognitivos complexos entre as reações psicossomáticas
e mentaissomáticas; o paraconstrangimento cosmoético; as práticas diárias da tenepes; o autodiscernimento paraperceptivo; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética
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energética e parapsíquica pessoal; a interassistencialidade parapsíquica; a fidedignidade do tenepessista, homem ou mulher, perante o amparador extrafísico de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador-tenepessista.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a comparação entre os códigos
pessoais de Cosmoética.
Teoriologia: a teoria e prática da interassistencialidade avançada da Interassistenciologia.
Tecnologia: as técnicas interassistenciais, acumuladas, aplicadas às tarefas energéticas
pessoais, diárias, para a vida toda.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico a partir das práticas da tenepes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo, acumulativo, cosmoético das práticas diárias da tenepes.
Neossinapsologia: as neossinapses e parassinapses geradas pelas práticas cosmoéticas
da tenepes.
Ciclologia: o ciclo contínuo, diário, pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes.
Binomiologia: o binômio autodesconfiômetro–constrangimento cosmoético; o binômio
(dupla) tenepessista–amparador extrafísico de função da tenepes.
Interaciologia: a interação conscin tenepessista–amparador extrafísico de função.
Crescendologia: o crescendo parapsíquico Autocosmoeticologia-Tenepessologia-Ofiexologia.
Trinomiologia: o trinômio Moral-Ética-Cosmoética; o trinômio (trio) tenepessista-amparador-assistido.
Polinomiologia: o polinômio estado vibracional–arco voltaico craniochacral–tenepes–
–ofiex pessoal.
Antagonismologia: o antagonismo incorruptibilidade cosmoética / corruptibilidade anticosmoética.
Paradoxologia: o paradoxo da autovivência do constrangimento para melhorar.
Politicologia: a lucidocracia; a parapsicocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade consciencial; a lei do maior esforço.
Filiologia: a assistenciofilia; a cosmoeticofilia; a tenepessofilia.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Autocriticologia; a Cosmoeticologia; a Autoconscienciometrologia; a Interassistenciologia; a Tenepessologia; a Extrafisicologia; a Parapercepciologia; a Autoproexologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciex amparadora 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 evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cosmoeticista.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cosmoeticista.
Hominologia: o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens tenepessabilis; o Homo sapiens energovibratilis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: constrangimento cosmoético direto = o resultante da intervenção dialética, direta, fraterna, do amparador extrafísico de função; constrangimento cosmoético indireto
= o resultante da análise pessoal dos fatos e parafatos das práticas da tenepes.
Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia Interassistencial; a cultura da Tenepessologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o constrangimento cosmoético, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Autocentramento consciencial: Conscienciometrologia; Homeostático.
03. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
06. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Inventário da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
08. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.

CADA REAÇÃO PARADOXAL, POSITIVA, DE CONSTRANGIMENTO COSMOÉTICO, DURANTE O DESENVOLVIMENTO
DAS PRÁTICAS DA TENEPES, MERECE PROFUNDA
AUTORREFLEXÃO RECEBIDA COMO LIÇÃO EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica a técnica da tenepes? Já passou por algum constrangimento cosmoético durante as práticas da tenepes? Obteve beneficios esclarecedores com a experiência?
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CONSTRANGIMENTO TERAPÊUTICO
(CONSCIENCIOTERAPEUTICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O constrangimento terapêutico é a ação ou efeito de a consciência, intra ou
extrafísica, analisar, avaliar, corrigir e reverter para melhor a pensenidade, as posturas imaturas,
os hábitos doentios e as autocorrupções após passar por situação impactante e vexaminosa promotora de desconforto moral ou intraconsciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo constranger procede do idioma Latim, constringere, ―ligar;
atar; prender; encadear; apertar; forçar‖. Surgiu no Século XIII. O sufixo mento vem do mesmo
idioma Latim, mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O termo constrangimento
apareceu no Século XIV. A palavra terapêutico deriva do mesmo idioma Grego, therapeutikós,
―que se refere ao cuidado e tratamento de doenças‖, e esta de therapeúo, ―curar; tratar; cuidar‖.
Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Vexame terapêutico. 2. Gafe terapêutica. 3. Constrangimento reciclador. 4. Desconforto íntimo terapêutico. 5. Confrangimento terapêutico. 6. Embaraço reciclador.
7. Crise de crescimento.
Neologia. As 4 expressões compostas constrangimento terapêutico, constrangimento terapêutico mínimo, constrangimento terapêutico mediano e constrangimento terapêutico máximo
são neologismos técnicos da Consciencioterapeuticologia.
Antonimologia: 1. Brio cosmoético ausente. 2. Autexposição destrutiva. 3. Autodepreciação anticosmoética. 4. Dignidade esquecida. 5. Integridade pessoal abandonada. 6. Amoralidade.
Estrangeirismologia: o embarrassment cosmoético; o upgrade evolutivo; os aftereffects
do contrangimento terapêutico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à impactoterapia do constrangimento cosmoético.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Autoconstrangimentos são lições. Todo constrangimento ensina. Há ridículos terapêuticos. Busquemos
constrangimentos terapêuticos. Evidenciemos nossos ridículos. Evolução exige constrangimentos. Constrangimentos podem educar.
Coloquiologia. Eis 3 expressões populares referentes ao tema: – Dar a cara a tapa.
Pagar um mico. Quem cai, do chão não passa.
Citaciologia: – O ridículo não existe: os que ousaram desafiá-lo de frente conquistaram
o mundo (Octave Mirbeau, 1850–1917). Nem todo escorregão significa queda (George Herbert,
1593–1633).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento; o holopensene pessoal da Reeducaciologia; a expansão do holopensene autopesquisístico; a autorreceptividade aos reciclopensenes; a busca da reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a expressão da autopensenização
terapêutica.
Fatologia: o constrangimento terapêutico; os equívocos geradores de confrangimento
evolutivo; os embaraços encetando crises de crescimento; o fiasco; a vergonha; o rubor; o brio
cosmoético; os padrões inflexíveis de perfeição; a catastrofização da exposição pessoal; a desmitificação dos erros pessoais; a autexposição terapêutica; a criação habitual de desconfortos íntimos terapêuticos; o orgulho impedindo o autoconstrangimento cosmoético; a heterocrítica inter-
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pretada como elemento de humilhação; o constrangimento terapêutico após a sucumbência
temporária durante crise de crescimento pessoal; a crise de crescimento terapêutica em situações
fáceis evoluindo para as difíceis; a relutância em assumir riscos devido ao medo do fracasso
e possível vexame; a extroversão autocensurada devido ao medo do ridículo; o confrangimento
cosmoético da conscin-cobaia predisposta ao autenfrentamento; a reestruturação pensênica necessária na vivência de constrangimentos terapêuticos; o questionamento dos pensamentos derrotistas autodepreciativos após experiências embaraçantes; a autestima revigorada através do sobrepairamento de experiências constrangedoras; a falta de constrangimento cosmoético na conscin amoral; a anticonflitividade quanto aos autodesempenhos oportunizando experiências de desconforto íntimo terapêutico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o constrangimento
íntimo da conscin, perante os amparadores extrafísicos, após a projeção vexaminosa; a sinalética
energética e parapsíquica pessoal indicando a necessidade de soerguimentos ante situações
constrangedoras; as práticas diárias da tenepes harmonizando a conscin para a rotina de autexposição terapêutica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo constrangimento terapêutico direto–constrangimento terapêutico indireto; o sinergismo autoconstrangimento terapêutico–heteroconstrangimento terapêutico; o sinergismo preocupação com autoimagem–autodesempenho interassistencial comprometido.
Principiologia: o princípio de jamais forçar o heteroconstrangimento; o princípio da
aprendizagem através dos erros; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) quanto ao aproveitamento do confrangimento terapêutico; a aplicação do princípio da inteligência evolutiva (IE);
o princípio cosmoético da autocorreção imediata após a constatação do erro; o princípio da coerência funcionando ao modo de raiz dos autoconstrangimentos cosmoéticos; o predomínio do
princípio das aparências comprometendo constrangimentos terapêuticos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aprimorado a partir da experiência
do constrangimento terapêutico; o código pessoal de coerência cosmoética; o código pessoal de
autoconvicções e valores; o código evolutivo dos intermissivistas aplicado ao soerguimento de
autoconstrangimentos; o código do exemplarismo pessoal (CEP); a atenção aos diversificados códigos de conduta social; o código pessoal de fraternismo otimizando constrangimentos cosmoéticos.
Teoriologia: as teorias da reeducação consciencial; a teoria da reciclagem intraconsciencial; a teoria dos gargalos evolutivos; a teoria da aprendizagem social; a teoria dos esquemas mentais; as teorias da Etologia; a teoria da autossuperação evolutiva.
Tecnologia: a banana technique; a técnica da Impactoterapia Cosmoética; a técnica da
Cosmoética Destrutiva; a técnica interassistencial da conscin-cobaia voluntária; a técnica da
acareação cosmoética; a técnica da autexposição; a técnica da autochecagem da intencionalidade pessoal; a técnica da estatística aplicada aos autodesempenhos; a técnica da consulta à parapsicoteca.
Laboratoriologia: a exposição cosmoética do próprio labcon; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; o laboratório conscienciológico das autorretrocognições; o laboratório conscienciológico dos educadores da Conscienciologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Educadores; o Colégio Invisível dos Revisores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Editores; o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio
Invisível da Evolução Consciencial.
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Efeitologia: os efeitos renovadores do constrangimento terapêutico; o efeito da experiência do constrangimento terapêutico na desmitificação do erro, vexame ou gafe; o efeito da descatastrofização dos autodesempenhos; os efeitos dos melindres, ressentimentos e mágoas impedindo autoconfrangimentos terapêuticos; os efeitos da autexposição na geração de constrangimentos cosmoéticos; os efeitos da autoconfiança na interpretação dos autoconstrangimentos; os
efeitos de expor-se de peito aberto.
Neossinapsologia: as neossinapses conquistadas por meio do constrangimento cosmoético; a reciclagem das retrossinapses a partir da desdramatização do erro.
Ciclologia: o ciclo ridículo-erro-heterocrítica compreendido como constrangimento terapêutico.
Enumerologia: o constrangimento terapêutico autopesquisístico; o constrangimento terapêutico retrocognitivo; o constrangimento terapêutico recíproco; o constrangimento terapêutico
exemplificativo; o constrangimento terapêutico verponológico; o constrangimento terapêutico
projetivo; o constrangimento terapêutico tenepessológico.
Binomiologia: o binômio autodesconfiômetro–constrangimento cosmoético; o binômio
FEP-autoconstrangimento; o binômio orgulho-vaidade dificultando o sobrepairamento de autoconstrangimentos.
Interaciologia: a interação constrangimento terapêutico–lição evolutiva; a interação
medo do ridículo–preocupação com o autodesempenho.
Crescendologia: o crescendo vergonha-constrangimento-recin; o crescendo encantoamento cosmoético–autoconstrangimento–autenfrentamento; o crescendo erro-correção-acerto.
Trinomiologia: a profilaxia do trinômio egão-orgulho-vaidade; o trinômio melindre-mágoa-raiva impossibilitando constrangimentos terapêuticos; o trinômio ascensão-queda-reerguimento; o trinômio erro-vergonha-escondimento dificultando autoconstrangimentos positivos.
Polinomiologia: o polinômio vexame-ridículo-gafe-autodespojamento-extroversão-abertismo.
Antagonismologia: o antagonismo heterocrítica cosmoética / heterocrítica anticosmoética; o antagonismo constrangimento íntimo / constrangimento público; o antagonismo abertismo
aos feedbacks / intolerância aos feedbacks; o antagonismo recebimento da heterocrítica / contra
ataque à heterocrítica; o antagonismo defesa da evolução / defesa da autoimagem; o antagonismo ousadia / medo do ridículo; o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo traquejo social / gafe.
Paradoxologia: o paradoxo de o autoconstrangimento poder ser terapêutico.
Politicologia: a autopesquisocracia; a evoluciocracia; a paradiplomacia; a política da
glasnost; as políticas reeducativas da tares; as políticas da reeducação consciencial; a lucidocracia aplicada ao confrangimento terapêutico.
Legislogia: o direito de errar; a lei do maior esforço na aprendizagem por meio dos autoconstrangimentos educativos.
Filiologia: a abertismofilia; a autorreciclofilia; a impactofilia; a criticofilia; a consciencioterapeuticofilia; a autorreeducaciofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: o enfrentamento da fobia da autexposição; a catagelofobia.
Sindromologia: a remissão da síndrome do perfeccionismo; a síndrome da autovitimização dificultando a vivência do autoconstrangimento terapêutico.
Mitologia: o mito da perfeição; o mito da autoimagem idealizada.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a conflitoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca; a maturoteca; a recinoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Autoconsciencioterapeuticologia; a Exemplologia; a Temperamentologia; a Heterocriticologia; a Impactoterapia; a Reciclologia; a Parassemiologia; a Parapedagogia; a Paraterapeuticologia; a Perdonologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin-cobaia; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o pesquisador; o evoluciente; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o duplista; o reeducador; o escritor; o exemplarista; o compassageiro
evolutivo; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o inversor existencial; o reciclante existencial; o proexista; o projetor consciente; o voluntário; o tenepessista; o ofiexista;
o parapercepciologista; o tertuliano; o verbetólogo; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a pesquisadora; a evoluciente; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; a duplista; a reeducadora; a escritora; a exemplarista; a compassageira
evolutiva; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a inversora existencial; a reciclante existencial; a proexista; a projetora consciente; a voluntária; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a tertuliana; a verbetóloga; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens
reeducator; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens sensatus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens verbetologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: constrangimento terapêutico mínimo = a condição intraconsciencial desconfortante surgida a partir do diagnóstico de trafares no Curso Conscin-Cobaia; constrangimento terapêutico mediano = a condição intraconsciencial desconfortante da exposição das fissuras pessoais durante acareação cosmoética; constrangimento terapêutico máximo = a condição intraconsciencial desconfortante da autoconscientização sobre as interprisões grupocármicas seculares durante visita à parapsicoteca.
Culturologia: os idiotismos culturais; os vícios da formação cultural; os intercâmbios
culturais; as retroculturas multimilenares; o descarte da cultura inútil; os choques gerados pela
cultura conscienciológica; a Paraculturologia da Reeducaciologia.
Reeducação. Sob a ótica da Reeducaciologia, eis, ao modo de exemplos, em ordem
alfabética, 10 situações ou circunstâncias passíveis de gerar constrangimentos terapêuticos:
01. Acareação. O confronto cosmoético entre compassageiros evolutivos gerador de recins individuais e grupais.
02. Conscienciometria. O auto ou heterodiagnóstico revelador das autocorrupções da
conscin.
03. Consciencioterapia. A Impactoterapia Cosmoética nas seções consciencioterápicas
devido à falta de autenfrentamento.
04. Desorganização. A repetição da cadeia de erros pela ausência de disciplina levando
à perda das oportunidades proexológicas.
05. Gafe. As ações impulsivas ou indiscrições gerando malentendidos ou desavenças interpessoais.
06. Glasnost. O recebimento de feedback público ou privativo denunciando trafares e erros reincidentes.
07. Menosprezo. O recebimento da banana technique ao modo de esnobação cosmoética em decorrência das incoerências pessoais exemplificadas.
08. Nota. O resultado abaixo da média na Prova Geral de Conscienciologia impulsionando a autorreeducação mentalsomática oportuna.
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09. Parapsiquismo. A projeção vexaminosa ilustrando comportamentos imaturos e antifraternos.
10. Revisão. Os erros enumerados na versão final do verbete enciclopédico denunciando
a falta de detalhismo do verbetógrafo.
Terapeuticologia. A inteligência evolutiva é pré-requisito à conscin interessada na
transformação dos confrangimentos íntimos em oportunidades terapêuticas, evitando, desse modo, a estagnação ilustrada no trinômio constrangimento-acanhamento-covardia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o constrangimento terapêutico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Autoconstrangimento cosmoético mínimo: Cosmoeticologia; Nosográfico.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Banana technique: Comunicologia; Neutro.
06. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
07. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
08. Constrangimento cosmoético: Autocriticologia; Homeostático.
09. Humor homeostático: Holomaturologia; Homeostático.
10. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
12. Técnica tertuliária: Tertuliologia; Homeostático.

O CONSTRANGIMENTO TERAPÊUTICO OTIMIZA A DESCATASTROFIZAÇÃO DE ERRO, EMBARAÇO, GAFE E RIDICULARIA, AMPLIANDO A DESENVOLTURA LÚCIDA QUANTO À EXPRESSÃO NOS CONTEXTOS DE AUTEXPOSIÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou constrangimentos terapêuticos?
Quais os saldos de tais experiências? Na escala de 1 a 5, qual o nível do desassombro alcançado
quanto à possibilidade de vivenciar constrangimentos durante a autexposição cosmoética?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; páginas 117, 183 e 303.

D. R.
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CONSULENTE DE DICIONÁRIO
(LEXICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O consulente de dicionário é a conscin, homem ou mulher, com o hábito de
manusear, abrir, folhear, ler, consultar, pesquisar, grifar e fazer anotações em léxicos e enciclopédias, encontrados no próprio vernáculo ou em idiomas estrangeiros, visando expandir o conhecimento sobre determinada palavra ou tema.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo consulente vem do idioma Latim, consulens, ―o que consulta‖.
Surgiu no Século XVII. O termo dicionário deriva do idioma Francês, dictionnaire, e este do idioma Latim, dictionarium ou dictionarius, ―repertório de frases ou palavras‖. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Consultador de dicionário. 2. Consultante de dicionário. 3. Consultor de dicionário. 4. Consulente de glossário. 5. Consulente do léxico. 6. Consulente de vocabulário.
Neologia. As duas expressões compostas consulente de dicionário eventual e consulente
de dicionário habitual são neologismos técnicos da Lexicologia.
Antonimologia: 1. Consulente da Astrologia. 2. Consulente de oráculo. 3. Lexicógrafo.
Estrangeirismologia: a búsqueda en el diccionario; o wordbook; o reference resource;
o thesaurus verborum; a ampliação incessante do background cultural através da inclusão de neopalavras.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holocogniciologia.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares atinentes ao contexto: – Dicionário: farmácia, arsenal. Dicionário: ignorância alfabetizada. Inexiste dicionário perfeito. Na
dúvida: dicionário. Leiamos mais dicionários.
Coloquilogia. Eis expressão coloquial relativa ao tema: – A consulta ao pai dos
burros.
Citaciologia. Eis 6 citações referentes ao assunto: – O dicionário é o pai dos inteligentes: os burros dispensam-no (Mário da Silva Brito, 1889–1956). O dicionário pode ser o “pai dos
burros”, mas só as pessoas inteligentes o consultam (Júlio Camargo (1928–2007). Dictionaries
are like watches: the worst is better than none, and the best cannot be expected to go guite true.
(Os dicionários são como relógios: o pior é melhor do que nenhum, e nem do melhor se pode esperar que seja totalmente exato; Samuel Johnson, 1709–1784). Um dicionário é um universo em
ordem alfabética (Anatole France, 1844–1924). Eu estava lendo o dicionário. Eu pensei que era
um poema sobre tudo (Steven Wright, 1955–). Diccionario, no eres tumba, sepulcro, féretro, túmulo, mansoleo, sino preservación, fuego escondido, plantación de rubies, perpetuidad viviente
de la esencia, granero del idioma (Pablo Neruda 1904–1973).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal lexicológico; os lexicopensenes; a lexicopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade.
Fatologia: o vínculo mentalsomático lexicógrafo-leitor; o hábito de a pessoa investigar
os significados das palavras; o ato de adestrar o mentalsoma; o cultivo do hábito sadio de ler dicionário; as associações de ideias constantes; a introjeção da expressão ádvena; a visita técnica ao
Holociclo localizado no Campus da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); a preferência dos visitantes pela consulta aos dicionários de nomes;
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a utilização pesquisística do acervo do Holociclo; os 4.973 dicionários diferentes e 1.189 duplicatas compondo o acervo de 6.162 dicionários (Ano-Base: 2014) expostos horizontalmente sobre
mesas no Holociclo, disponíveis para a livre consulta; a predominância dos dicionários na composição da biblioteca pessoal; a Lexicometria; a emersão de atributos mentaissomáticos; o aporte
mentalsomático auxiliando na recuperação de cons; a lexicoterapia; a leitura dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia endireitando as ideias tortas do consulente (Ortopensenologia).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático no decorrer da pesquisa; a paramensagem da entrada léxica evidenciada pelo banho energético; a leitura energética
das entradas léxicas; a desassedialidade mentalsomática a partir da consulta a dicionários; as parapesquisas do consulente da parapsicoteca; as paraleituras do consulente do megathesaurus extrafísico da Central Extrafísica da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo ordem verbetográfica–organização mental.
Principiologia: o princípio “somos mercadores de nossa ignorância alfabetizada”;
o princípio da responsabilidade advinda do conhecimento.
Codigologia: a busca das palavras adequadas para a redação das cláusulas do código
pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos dicionários cerebrais (léxico mental).
Tecnologia: a técnica do autodidatismo; a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica da associação de ideias; a técnica de saber o significado das coisas; a técnica da comparação
dos conceitos; a técnica do campo visual; a técnica da Lexicologia exposta; a lexicotécnica horizontal (Holociclologia).
Voluntariologia: o voluntariado no Holociclo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Holociclo (Lexicotecologia); o laboratório conscienciológico Tertuliarium (Verbetologia).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Lexicologia; o Colégio Invisível da Enumerologia;
o Colégio Invisível da Filologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito elucidativo da consulta ao dicionário; o efeito da leitura de dicionário; o efeito organizador da elaboração pensênica; o efeito da ordenação das ideias; o efeito
mnemônico da enumeração lexical; o efeito terapêutico da ativação de áreas cerebrais adormecidas; o efeito retrocognitivo das ideias inatas; o efeito na adultidade do aporte mentalsomático
recebido na infância; os efeitos da Tecnologia da Informação (TI) na agilização das consultas
aos dicionários; o efeito cerebral da leitura assídua de dicionários.
Neossinapsologia: as neossinapses lógicas surgidas pela Enumerologia; as neossinapses neofílicas advindas das pesquisas em dicionários temáticos; as neossinapses geradas a partir
da consulta ao glossário da Conscienciologia; as neossinapses reestruturantes das matrizes mentais.
Ciclologia: o ciclo do saber; o ciclo pesquisa-produtividade; o ciclo monovisão-cosmovisão; o ciclo do conhecimento.
Enumerologia: o ato de consultar o léxico; o ato de estudar o significado dos vocábulos; o ato de examinar palavras; o ato de percorrer aleatoriamente as entradas; o ato de rebuscar
verbetes; o ato de revisar o dicionário consultado; o ato de verificar a súmula dos tesauros.
Binomiologia: a terapêutica do binômio nosográfico escrita deficiente–vocabulário escasso; o binômio fonte-consulta; o binômio dúvida-esclarecimento; o binômio curiosidade-pesquisa; o binômio consulta-conhecimento; o binômio consulta aleatória–reconsulta técnica; o binômio acepção popular–acepção erudita; o binômio enciclopedismo-pancognição.
Interaciologia: a interação pesquisador–artefato do saber; a interação verbetes–organização mental; a interação leitura do texto–consulta ao dicionário; a interação psicomotricidade-intelectualidade; a interação léxico–vocabulário variegado–escrita profícua; a interação cérebro dicionarizado–interassistencialidade; a interação singularidade–multifacetação da ideia.
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Crescendologia: o crescendo leitura dicionarística–retilinearidade pensênica; o crescendo intelectual hábitos sadios–rotinas úteis; o crescendo ideia inata–neoideia; o crescendo
pesquisa-neopesquisa; o crescendo acesso a artefato do saber–labor mentalsomático; o crescendo das unidades léxicas memorizadas; o crescendo consulta ao Miniglossário da Conscienciologia–consulta ao Dicionário de Neologismos da Conscienciologia (DINEO).
Trinomiologia: o trinômio (trio) consulente–lexicógrafo–amparador extrafísico; o trinômio pesquisa-leitura-consulta; o trinômio neoideia-neovisão-neorrealidade; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio curiosidade-aprendizagem-ensino.
Polinomiologia: o polinômio dicionário cerebral sinonímico-antonímico-poliglótico-analógico; o polinômio revisório ler-compreender-pesquisar-corrigir-sugerir-enriquecer; o polinômio livro-tratado-dicionário-enciclopédia; o polinômio concentração mental (Axiopensenologia)–retilinearidade pensênica (Ortopensenologia)–associação ideativa (Nexopensenologia)–
–detalhismo enriquecedor (Taxipensenologia)–vocabulário variegado (Lexicopensenologia)–erudição crescente (Cognopensenologia)–escrita profícua (Grafopensenologia)–cosmovisão intelectual (Cosmopensenologia).
Antagonismologia: o antagonismo apedeutismo / erudição; o antagonismo atenção saltuária / atenção concentrada; o antagonismo ansiosismo / paciência; o antagonismo leitura técnica / leitura literária.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais ampla a cognição, maior a noção do incognoscível; o paradoxo concisão / erudição; o paradoxo de a forma (moldura) organizar as ideias
(conteúdo).
Politicologia: a intelectocracia; a interassistenciocracia; a cognocracia; a discernimentocracia; a política de acessibilidade cognitiva do Holociclo, a partir da horizontalidade lexicográfica, possibilitada pela técnica do campo visual.
Legislogia: a lei do maior esforço intelectivo; a lei do maior esforço pesquisístico.
Filiologia: a lexicofilia; a bibliofilia; a cogniciofilia; a culturofilia; a definofilia; a grafofilia; a leiturofilia; a neofilia; a neoverponofilia; a semanticofilia.
Fobiologia: o consulente do dicionário de fobias; a lexicofobia; a bibliofobia; a cogniciofobia; a culturofobia; a definofobia; a grafofobia; a leiturofobia; a neofobia; a neoverponofobia;
a semanticofobia.
Sindromologia: a síndrome do desperdício intelectual.
Mitologia: o mito do sabe tudo.
Holotecologia: a lexicoteca; a tesouroteca; a terminoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Lexicologia; a Glossariologia; a Linguisticologia; a Conformaticologia; a Orismologia; a Enumerologia; a Enciclopediologia; a Polimaticologia; a Pesquisologia;
a Tudologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin alfabetizada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o consulente de dicionário; o leitor de dicionário; o dicionarista; o autodidata lúcido; o autor; o bibliófilo; o bibliólogo; o bibliômano; o bibliotecário; o copista; o escritor; o estudante; o etimólogo; o fichador; o filólogo; o intelectual; o intermissivista; o lexicógrafo; o lexicólogo; o linguista; o neologista; o colecionador de palavras; o parapsiquista; o poliglota; o professor; o registrador; o revisor; o taxologista; o terminógrafo; o terminólogo; o tradutor; o verbetógrafo; o verbetólogo; o lexicógrafo, gramático, humanista, filólogo e crítico grego
Aristófanes de Bizâncio (257 a.e.c.–180 a.e.c.); o monge e lexicógrafo pioneiro italiano Ambrogio dei Conti di Caleppio (1440–1510), autor do dicionário Latim-Italiano, posteriormente traduzido para 11 idiomas europeus.
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Femininologia: a consulente de dicionário; a leitora de dicionário; a dicionarista; a autodidata lúcida; a autora; a bibliófila; a biblióloga; a bibliômana; a bibliotecária; a copista; a escritora; a estudante; a etimóloga; a fichadora; a filóloga; a intelectual; a intermissivista; a lexicógrafa;
a lexicóloga; a linguista; a neologista; a colecionadora de palavras; a parapsiquista; a poliglota;
a professora; a registradora; a revisora; a taxologista; a terminógrafa; a terminóloga; a tradutora;
a verbetógrafa; a verbetóloga; a bibliotecária e lexicógrafa espanhola María Moliner (1900–
–1981).
Hominologia: o Homo sapiens dictionarisator; o Homo sapiens lexicographus; o Homo
sapiens neologus; o Homo sapiens neuronalis; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens verponologus; o Homo sapiens definitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens paracerebralis.
V. Argumentologia
Exemplologia: consulente de dicionário eventual = a conscin alfabetizada, com o hábito
de casualmente consultar dicionários; consulente de dicionário habitual = a conscin alfabetizada,
com o costume consolidado de frequentemente consultar dicionários.
Culturologia: a cultura da neocognição; a cultura da verbetografia; a cultura tertuliária do verbete diário; a cultura da incessante ampliação dos dicionários cerebrais.
Ferramenta. No âmbito da Comunicologia, encontra-se no dicionário importante ferramenta de comunicação, nem sempre perfeita, mas útil, podendo conduzir o caminho da compreensão da abrangência de sentido e uso da palavra, propiciando a produção mais correta, principalmente na oratória e na escrita.
Cérebro. Atinente à Holorressomatologia, a cada renascimento intrafísico, neovida humana, cabe à conscin desenvolver e enriquecer o neodicionário cerebral (Cerebrologia), contribuindo para isso, a consulta aos dicionários dos mais variados idiomas, a começar pelo próprio.
Preguiça. Concernente à Mentalsomatologia, se a pessoa adulta, submissa ao subcérebro
abdominal, tem preguiça de consultar o pesado dicionário, no momento de necessidade, como irá
empregar os recursos do paracérebro (Paracerebrologia)?
Tipos. Consoante a Pesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 tipos de
dicionários, consultados pela conscin interessada na expansão do neuroléxico pessoal:
01. Dicionário analógico: agrupa as palavras de acordo com o parentesco semântico
ou ideia, e não conforme a ordem alfabética ordinária (Analogismologia).
02. Dicionário antonímico: porta o sentido contrário ou incompatível (Antonimologia).
03. Dicionário bibliográfico: engloba livros publicados e respectivos autores (Bibliografologia).
04. Dicionário bilíngue: apresenta as palavras e as acepções correspondentes traduzidas para outra língua (Bilinguismologia).
05. Dicionário biográfico: compila biografias de pessoas célebres (Biografologia).
06. Dicionários de abreviaturas: explicita as abreviações de palavras, siglas e frases.
07. Dicionário de anatomia: descreve as estruturas de organismo animal ou vegetal.
08. Dicionário de citação: cataloga a referência ou a menção de trecho de obra e o autor (Citaciologia).
09. Dicionário de definição: contém o significado, o sentido usual do vocábulo (Definologia).
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10. Dicionário de dúvidas: esclarece as dúvidas e dificuldades do idioma, quanto
a frases feitas, provérbios, gírias, expressões regionais e outros.
11. Dicionário de provérbios: elenca o apotegma, os adágios populares (Proverbiologia).
12. Dicionário de regionalismo: lista o dialetismo, o vocábulo, locução ou acepção característica de determinada região.
13. Dicionário eletrônico: apresenta-se em suporte informático, exibido em disco
compacto ou online acessado através da Internet (Informaticologia).
14. Dicionário enciclopédico: traz, além da definição, artigos relacionados com as Artes, Ciências, Tecnologias e outros (Enciclopediologia).
15. Dicionário etimológico: fornece a origem, a história da formação e evolução da
palavra (Etimologia).
16. Dicionário monolíngue: exibe os termos de 1 só língua (Monolinguismologia).
17. Dicionário onomástico: relaciona a nominação ou os nomes próprios (Onomasticologia).
18. Dicionário poliglótico: aborda o plurilinguismo, o termo traduzido em vários idiomas (Poliglotismologia).
19. Dicionário sinonímico: expressa a singularidade, a nuança específica do significado particular de cada palavra (Sinonimologia).
20. Dicionário temático: organiza o vocabulário específico de determinada Ciência,
Arte, Filosofia ou atividade técnica (Tematicologia).
Fonte. À luz da Conscienciologia, eis, na ordem alfabética, 4 fontes de consulta (Ano-Base: 2014) para a conscin interessada na recuperação de cons e o acesso às ideias de ponta dos
Cursos Intermissivos pré-ressomáticos, visando a expansão do saber evolutivo:
1. Argumentologia: a consulta aos verbetes do Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC).
2. Enciclopediologia: a consulta aos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
3. Glossariologia: a consulta aos verbetes do Miniglossário da Conscienciologia.
4. Neologismologia: a consulta aos verbetes do Dicionário de Neologismos da Conscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o consulente de dicionário, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autenciclopédia: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Cérebro dicionarizado: Holocerebrologia; Neutro.
05. Conscin disléxica: Adaptaciologia; Neutro.
06. Dicionário cerebral analógico: Mnemossomatologia; Homeostático.
07. Dicionário cerebral verponológico: Polineurolexicologia; Homeostático.
08. Encicloteca: Cosmocogniciologia; Neutro.
09. Holociclo: Cosmocogniciologia; Neutro.
10. Leitura: Leiturologia; Neutro.
11. Lexicografia: Lexicologia; Neutro.
12. Lexicoteca: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Palavra: Comunicologia; Neutro.
14. Thesaurus cerebral: Polineurolexicologia; Homeostático.
15. Verbete: Comunicologia; Neutro.
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NO CRESCENTE UNIVERSO DAS PALAVRAS, O CONSULENTE DE DICIONÁRIO EXPANDE A COGNIÇÃO PESSOAL
ATRAVÉS DA CONSULTA AO VASTO CABEDAL DE VERBETES ENCONTRADOS NOS MAIS DIFERENTES LÉXICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já percebe, de modo racional, os efeitos benéficos da consulta a dicionários e enciclopédias? Em quais áreas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 Seções.; 1 biografia; 49 citações; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.685 megapensenes trivocabulares; 29
refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 164.

R. V.
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CONSULTORIA COSMOÉTICA
(ADMINISTRACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A consultoria cosmoética é o ato ou efeito da orientação tarística realizada
pela conscin, equipe de profissionais ou organizações, por meio de técnicas personalizadas e ética
multidimensional, visando ampliar a lucidez, a cognição, a racionalidade, a visão sistêmica, o discernimento, o desempenho, os resultados dos assistidos e das organizações, acelerando as reciclagens lúcidas e a interassistencialidade dos envolvidos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo consultar procede do idioma Latim, consultare, ―deliberar, olhar
por; cuidar de; atender a; consultar; interromper; pedir conselho‖. Apareceu no Século XV. A palavra consulta surgiu no Século XVI. 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, ethica, ―ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral‖, e este do idioma Grego, éthikós. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Consulta ética universalista. 2. Aconselhamento técnico cosmoético.
3. Consultabilidade evolutiva. 4. Consultoria tarística.
Neologia. As 3 expressões compostas consultoria cosmoética, consultoria cosmoética
básica e consultoria cosmoética avançada são neologismos técnicos da Administraciologia.
Antonimologia: 1. Aconselhamento irracional. 2. Orientação antiética. 3. Consultoria
interesseira. 4. Consultoria taconista. 5. Consultoria eletronótica. 6. Consultoria amoral.
Estrangeirismologia: o coaching técnico multifuncional; o mentoring; o continuum
diagnóstico-solução; a awareness empreendedora; a business intelligence na tomada de decisões;
as best practices organizacionais e evolutivas; o Administrarium consciente; o trade-off inteligente; o timing nas decisões; o know-how da gestão; a assistência full time; a expertise evolutiva;
a glasnost consciencial; a open mind pró-evolutiva; a personalidade strong profile; a tempestade
de ideias (brainstorming); o background da tares; o checkup organizacional; o feedback esclarecedor, norteando reciclagens; o insight retilíneo da conscin large; o modus operandi equilibrado;
o rapport cultural; o upgrade cognitivo e evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à orientação cosmoética evolutiva interassistencial.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Consultoria
cosmoética esclarece. Conselho constitui responsabilidade. Tenhamos elevação cosmoética. Consultemos a Cosmoética. Respeitemos a Cosmoética. A tares cura. Inexiste meia Cosmoética.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Conselhos. Os conselhos práticos são moedas de troca entre conscins sábias”.
2. “Consulta. A consulta às consciências mais evoluídas não é sinal de submissão e sim
de Inteligência Evolutiva (IE)”.
3. “Consultor. Toda conscin, quando lúcida e mesmo com pé-de-meia satisfatório, ouve
o consultor financeiro”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da holomaturidade na consultoria; o holopensene
da orientação cosmoética; o holopensene do consultor traforista; o holopensene universalista;
a qualidade autopensênica refletida na tares; o holopensene do discernimento; o exercício da autopensenidade democrática; a autopensenização lógica e cosmoética; a retilinearidade autopensênica; os megapensenes; a megapensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; a mudança de
padrão holopensênico; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucido-
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pensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; a incorruptibilidade autopensênica; os prioropensenes; a prioropensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; o holopensene reciclante nas organizações; o holopensene grupal da Interassistenciologia.
Fatologia: a consultoria cosmoética; a policonsultoria; a orientação qualificada visando
resultados evolutivos; a solução personalizada e criativa; a singularidade do consultor; o exemplarismo e a força presencial do consultor cosmoético; o sobrepairamento aos interesses pessoais
nas decisões; as consultas técnicas especializadas aos mais experientes; a consultoria do líder interassistencial; o pensamento inovador na superação dos obstáculos; a quebra de paradigmas
estagnadores na gestão; a compreensão da cultura local; os desafios da reciclagem dos profissionais consultores; a metodologia para o diagnóstico preciso; a comunicação assertiva das novas
ideias; a identificação objetiva dos problemas e fragilidades; a aceitação das mudanças necessárias; a lucidez e discernimento na condução das atividades; a elaboração de projetos e cronogramas com objetivos claros; as atitudes inovadoras nas reciclagens das organizações; a intencionalidade sadia e coerente para a melhoria contínua; a hierarquia das necessidades de Abraham
Maslow (1908–1970) na compreensão social das organizações; a capacidade técnica para orientar; a conciliação do trabalho de consultoria com a vida pessoal; as escolhas estratégicas; a capacidade de dizer não na tares; a organização administrativa facilitando a orientação; as crenças
e valores do consultor e da organização; a evolução da organização ―mecânica‖ para a organização ―orgânica‖; o método planejamento, desenvolvimento, checagem e ação corretiva (PDCA)
para alavancagem das soluções; a simplificação dos assuntos complexos; o questionamento contínuo; o equilíbrio entre poder e assistência; a adaptação às diferentes situações; o autocontrole em
situações de frustrações e falhas; o método conhecimento, habilidade e atitude (CHA); a evitação
da manipulação anticosmoética; a experiência expressa no curriculum pessoal; a gescon através
da escrita; o coaching eficiente; a ponderação nas respostas; o tripé competência, valores e Cosmoética; a assessoria especializada tarística reduzindo a consulta fundamentada na tacon; a empresa de consultoria profissionalizada; a aceleração da heterevolução; a inovação constante para
acompanhar as verpons; a versatilidade versus a especialização; a identificação da necessidade
essencial do assistido; o medo e a insegurança pessoal no enfrentamento das adversidades; a consulta às fontes pessoais de pesquisa; a capacidade de suportar as pressões diante dos problemas
e contestações; o controle das manifestações contrárias e reações emocionais ante a tares.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o amparo extrafísico de função no discernimento orientador; o assédio extrafísico impedindo mudanças; a assepsia
energética de ambientes; a atenção aos parafatos facilitando insights na tares; a autodisponibilidade parapsíquica interassistencial auxiliando na orientação; a sinalética energética e parapsíquica
pessoal ampliando a lucidez nas soluções; a vivência da projetabilidade lúcida (PL) promovendo
acesso às informações multidimensionais para decisões; a paraliderança assistencial possibilitando mudanças objetivas; a atenção às parassincronicidades, favorecendo orientação assertiva;
a inteligência evolutiva (IE); a participação no Curso Intermissivo (CI); o extrapolacionismo parapsíquico deflagrando neorraciocínios e neoabordagens nas consultas; a autoconfiança parapsíquica facilitando a compreensão das necessidades do cliente.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador extrafísico–assistente–assistido; o sinergismo abertismo consciencial–neofilia–renovação; o sinergismo autoposicionamento–sustentabilidade energética; o sinergismo autorreciclagem-autexemplarismo; o sinergismo cosmoético crítica-solução; o sinergismo empatia-tares; o sinergismo intenção cosmoética–assistencialidade
profícua.
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Principiologia: a autovivência do princípio da descrença (PD); a priorização do princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio “a causa precede o efeito”; o princípio cosmoético “aconteça o melhor para todos”; o princípio da heterocrítica cosmoética; o princípio da
incorruptibilidade; o princípio de não ter medo de errar.
Codigologia: a teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a conduta
do consultor; o código de ética do consultor; o código de identidade cultural; o código da megafraternidade; o código de conduta do pesquisador; o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado aos posicionamentos divergentes; o código de Ética Profissional.
Teoriologia: a teoria da Cosmoética Destrutiva; a teoria da Administração Conscienciológica; a teoria da comunicação cosmoética; a teoria da liderança cosmoética; a teoria da recéxis; a teoria da tares; a teoria das relações humanas; a teoria do limite cosmoético.
Tecnologia: a aplicação das técnicas de sobrepairamento analítico; a policonsultoria
enquanto técnica de crescimento consciencial; a técnica da conscienciometria; a técnica da dessassimilação simpática (desassim); a técnica da Cosmanálise Evolutiva; a técnica da impactoterapia cosmoética; a técnica da Enumerologia.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico certo, no lugar certo, na hora certa
e junto às pessoas certas; o voluntariado conscienciológico da tares; o voluntariado gestor; o voluntariado interassistencial cosmoético; o voluntariado pessoal e profissional; o voluntário epicentro consciencial; o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Holomaturologia; o laboratório conscienciológico
da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Reeducaciologia; os laboratórios da Consciencioterapia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Administradores; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Conscienciocentrologia; o Colégio Invisível da Empreendedorismologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio
Invisível da Pesquisologia.
Efeitologia: a cadeia de efeitos devido à falta de posicionamento pessoal diante de equívocos; o efeito da superação dos trafares; o efeito das verpons; o efeito das escolhas erradas por
impulsividade; o efeito do holopensene dos ambientes no comportamento comunicativo das conscins; o efeito halo do EV no holopensene pessoal e na resolução de problemas; o efeito interassistencial inerente à consultoria cosmoética; o efeito da consultoria qualificada no crescimento
organizacional; os efeitos evolutivos da intercooperação.
Neossinapsologia: a construção de neossinapses da cosmovisão na interpretação dos dados coletados; a reciclagem das retrossinapses ampliando a inteligência na orientação e consulta; as neossinapses adquiridas a partir de novas experiências e implementações; as neossinapses
de interassistência advindas da autexposição cosmoética; as neossinapses geradas pelo exemplarismo pessoal do consultor; as paraneossinapses do parapsiquismo cosmoético; as neossinapses
resultantes da consultoria eficaz; o desenvolvimento de neossinapses tarísticas.
Ciclologia: o ciclo acolhimento-orientação-encaminhamento; o ciclo análise-síntese-meganálise-cosmossíntese; o ciclo aprender-ensinar-reaprender; o ciclo erros-acertos-reciclagens-autorretratações; o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-solução; o ciclo iniciativa-manutenção-acabativa; o ciclo virtuoso crescente recéxis-recin.
Enumerologia: a consultoria cosmoética destrutiva; a consultoria cosmoética educadora; a consultoria cosmoética interassistencial; a consultoria cosmoética profissional; a consultoria cosmoética reequilibradora; a consultoria cosmoética tarística; a consultoria cosmoética teática.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio assertividade cosmoética–interassistencialidade; o binômio autoincorruptibilidade-autocoerência; o binômio diagnóstico-prognóstico; o binômio intencionalidade cosmoética–intencionalidade assistencial; o binômio
inteligência evolutiva–feedback eficaz; o binômio limite do assistido–limite do assistente; o binô-
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mio intervenção verbal–intervenção energética; o binômio parapsiquismo-profissão; o binômio
problema-solução; o binômio sigilo profissional–silêncio assistencial; o binômio tacon-tares.
Interaciologia: a interação (dupla) líder-liderado; a interação anticonflitividade-megafraternidade; a interação autenticidade consciencial–confiança interpessoal; a interação código
pessoal de Cosmoética–código grupal de Cosmoética; a interação conscins-consciexes; a interação inteligência consultiva–desenvolvimento organizacional; a interação interassistencial consultor-consulente; a interação profissão-recomposição; a interação teática-verbação; a interação
vontade-intencionalidade-autorreciclagem.
Crescendologia: o crescendo miniconquista-maxiconquista; o crescendo abertismo-cosmovisão; o crescendo abordagem emocional–abordagem racional; o crescendo aporte-retribuição; o crescendo assertividade cosmoética–discrição; o crescendo disciplinaridade-interdisciplinaridade-transdisciplinaridade; o crescendo da Escala Evolutiva das Consciências; o crescendo
autoproéxis-maxiproéxis; o crescendo evolutivo crise-crescimento; o crescendo inteligência profissional–inteligência evolutiva; o crescendo consultor profissional–consultor universalista.
Trinomiologia: o balanço do trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio empatia–intervenção cosmoética–desassédio; o trinômio consultor-amparador-assistido; o trinômio análise-diagnóstico-proposição; o trinômio anticonflitividade–Cosmoética–domínio das energias; o trinômio
da tridotação consciencial comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio eficiência-eficácia-efetividade; o trinômio flexibilidade-criatividade-adaptabilidade; o trinômio iniciativa-executiva-acabativa; o trinômio intercompreensão-interconfiança-intercooperação; o trinômio pensene-holopensene-materpensene.
Polinomiologia: a consultoria qualificada pelo polinômio observações detalhadas–inquirições técnicas–escutas atentas–diagnósticos criteriosos–recomendações factíveis; o polinômio autopesquisa-autorreflexão-recéxis-recin; o polinômio captar-perscrutar-interpretar-prognosticar; o polinômio coerência-discernimento-lucidez-racionalidade; o polinômio demanda-planejamento-consecução-avaliação-correção conduzindo a gestão da consultoria; o polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística; o consultor qualificado pelo polinômio habilidade-especialidade-experiência-comunicabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo / fechadismo; o antagonismo ação / procrastinação; o antagonismo argumento racional / apelo emocional; o antagonismo competição
/ intercooperação; o antagonismo cosmovisão / monoideísmo; o antagonismo detalhismo / perfeccionismo; o antagonismo esclarecimento / lavagem subcerebral; o antagonismo foco na solução / foco no problema; o antagonismo posicionamento cosmoético / imposição.
Paradoxologia: a conduta paradoxal de esperar resultados diferentes agindo sempre da
mesma maneira; o paradoxo anticonflitividade-Impactoterapia; o paradoxo Cosmoética Destrutiva–Harmoniologia; o paradoxo de a disciplina rígida poder ser libertadora; o paradoxo da
omissão superavitária, quando a melhor ajuda é não ajudar; o paradoxo da simplificação da
complexidade.
Politicologia: a antiburocracia; a argumentocracia; a cientificocracia; a cosmoeticocracia; a democracia; a lucidocracia; a meritocracia; a pesquisocracia; a recinocracia.
Legislogia: a lei da causa e efeito assistencial; a lei da Cosmoética; a lei da evolução
consciencial contínua; a lei da interassistencialidade coletiva; a lei da retribuição dos aportes recebidos; a lei do livre arbítrio na escolha do momento da recin; as leis administrativas.
Filiologia: a abertismofilia; a argumentofilia; a assistenciofilia; a consultofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a liderofilia; a taristicofilia.
Fobiologia: a administrofobia; a autodecidofobia; a comunicofobia; a organizaciofobia;
a mentalsomatofobia; a neofobia; a recinofobia; a alodoxafobia.
Sindromologia: a cura da síndrome da ansiedade; a evitação da síndrome do perfeccionismo; a remissão da síndrome de burnout; a supressão da síndrome da banalização do diagnóstico; a redução da síndrome da dispersão consciencial (SDC) na profissão; a eliminação da síndrome da mentira; a superação da síndrome da insegurança.
Maniologia: a mania de procrastinar; a mania de reclamar; a mania de omitir informações; a mania de manipular; a mania de desculpas; a mania de generalizar; a mania de desistir.
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Mitologia: o mito eletronótico; o mito da estratégia perfeita; o mito da mudança de patamar sem autorreflexão; o mito da possibilidade de agradar a todos; o mito de evoluir sem errar; o mito de o planejamento ser sempre teórico; o mito do consultor perfeito.
Holotecologia: a administroteca; a consciencioterapeutoteca; a cosmoeticoteca; a diagnosticoteca; a interassistencioteca; a mentalsomatoteca; a organizacioteca; a polimatoteca.
Interdisciplinologia: a Administraciologia; a Culturologia; a Cosmoeticologia; a Consciencioterapeuticologia; a Comunicologia; a Conscienciometrologia; a Exemplarismologia; a Interassistenciologia; a Planejamentologia; a Reciclologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin orientadora profissional; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o consultor; o assessor; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o intermissivista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o compassageiro
evolutivo; o cognopolita; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;
o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o profissional liberal; o profissional das organizações; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o projetor consciente; os profissionais da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Femininologia: a consultora; a assessora; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a intermissivista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a compassageira evolutiva; a cognopolita; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon
lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a profissional liberal; a profissional das organizações;
a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a projetora consciente; as profissionais da Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens professionalis; o Homo
sapiens administrator; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens conscientiotherapicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens taristicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: consultoria cosmoética básica = aquela com baixo grau de interassistencialidade e impacto recexológico mínimo; consultoria cosmoética avançada = aquela promovendo reciclagens e alto grau de interassistencialidade multidimensional.
Culturologia: a cultura mentalsomática; a cultura corporativa; a cultura da Administraciologia; a cultura da aprendizagem; a cultura da Pesquisologia; a cultura da Evoluciologia
Cosmoética; a cultura da interassistencialidade; a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura organizacional.
Fases. Sob a ótica da Administraciologia, eis as 7 principais fases da consultoria, organizadas didaticamente na ordem funcional:
1. Prospecção e contato inicial: percepção das oportunidades assistenciais.
2. Entendimento da necessidade e proposta: identificação das prioridades.
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4.
5.
6.
7.
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Contrato de trabalho: especificação das responsabilidades das partes.
Coleta de dados e diagnóstico: informações e estratégias de solução.
Planejamento: projeto de consultoria.
Implementação e controle: efetivação das atividades e verificação dos resultados.
Extensão do projeto e acompanhamento: transição para a autonomia.

Taxologia. Sob a ótica da Conscienciologia, o desenvolvimento da consultoria cosmoética viabiliza a ampliação do paradigma consciencial nas organizações. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25 estudos teáticos na qualificação consultiva interassistencial e tarística:
01. Abertismologia: a aceitação de novas ideias e experiências; o feedback cosmoético.
02. Adaptaciologia: a compreensão das realidades e personalidades; a flexibilidade.
03. Administraciologia: o estudo das teorias administrativas; o planejamento.
04. Argumentologia: a contrargumentação coerente; a interpretação e análise.
05. Assistenciologia: a interassistencialidade lúcida; a minipeça do maximecanismo.
06. Comunicologia: a escrita tarística; a habilidade interativa pessoal e grupal.
07. Conscienciometrologia: as medidas conscienciológicas; o conscienciograma.
08. Conviviologia: a sociabilidade sadia; as interrelações grupocármicas.
09. Cosmoeticologia: a vitrine multidimensional; os códigos pessoal e grupal.
10. Cosmovisiologia: a visão amplificada; o megafluxo evolutivo contínuo.
11. Discernimentologia: a lei do maior esforço; o aprendizado teático.
12. Empreendedorismologia: a iniciativa tarística; o empreendimento evolutivo.
13. Intencionologia: a qualidade intencional; o foco nas soluções proéxicas.
14. Liderologia: a formação de novos líderes; o exemplarismo tarístico.
15. Megadecidologia: as decisões estratégicas; o posicionamento cosmoético.
16. Organizaciologia: as memórias organizadas; o senso organizativo das informações.
17. Parapercepciologia: a sinalética energética; o parapsiquismo intelectual.
18. Pesquisologia: a relevância da autopesquisa; o princípio da descrença.
19. Planejamentologia: a análise e síntese antes de agir; o controle do plano.
20. Projeciologia: as experiências da consciência projetada; o ambiente extrafísico.
21. Taristicologia: a tares interassistencial; o esclarecimento libertador.
22. Teaticologia: a prática da autovivência evolutiva; as teorias orientadoras.
23. Tecnologia: as ferramentas de suporte; as técnicas do processo consultivo.
24. Verponologia: a inovação contínua; as neoideias e neoconhecimentos.
25. Voliciologia: a resiliência autoconsciente; a vontade inquebrantável.
Terapeuticologia. Na perspectiva da Consciencioterapia, eis, por exemplo, listados em
ordem alfabética, 6 ações profiláticas qualificadoras do consultor cosmoético:
1. Autopesquisa. O estudo sistemático das informações e experiências pessoais.
2. Estado vibracional. A defesa energética pessoal e de ambientes.
3. Paradigma consciencial. A autoconscientização multidimensional (AM).
4. Recéxis. A reciclagem existencial na reestruturação pessoal e organizacional.
5. Recin. A reeducação intraconsciencial nos ajustes necessários.
6. Traços. A identificação dos trafores, trafares e trafais para o planejamento das ações
recinológicas.
Desafio. A consultoria cosmoética tem como maior desafio desenvolver a teática do sobrepairamento cosmoético, viabilizando o aprofundamento do diagnóstico profissional e organizacional multidimensional para aplicar soluções conscientes, elevando o discernimento, promovendo a tares e a interassistencialidade lúcida.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, com as respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com a consultoria cosmoética, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atitude inovadora: Administraciologia; Neutro.
02. Atitude profissional: Administraciologia; Neutro.
03. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
06. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
07. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
08. Gestão empresarial consciente: Administraciologia; Neutro.
09. Limite interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Macete técnico-administrativo: Administraciologia; Neutro.
11. Megafoco permanente: Megafocologia; Neutro.
12. Planejamento milimétrico: Autoproexologia; Homeostático.
13. Policonsultoria: Evoluciologia; Neutro.
14. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Princípio organizador dos saberes: Mentalsomatologia; Neutro.

DESENVOLVER A CONSULTORIA COSMOÉTICA PROMOVE
A AMPLIAÇÃO DA INTERASSISTÊNCIA MULTIDIMENSIONAL, POTENCIALIZA AS RECINS E AUTOPESQUISAS RUMO À MATURIDADE PROFISSIONAL E ORGANIZACIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza orientação profissional cosmoética, visando acelerar as autorreciclagens? Enquanto empreendedor e profissional, aceita a consultoria
cosmoética, potencializando a interassistencialidade e o desenvolvimento organizacional?
Bibliografia Específica:
1. Mocsányi, Dino Carlos; Consultoria - O Caminho das Pedras: Trabalhando na “Era do Não-Emprego”; 229
p.; 7 caps.; 22 ilus.; 5 tabs.; alf.; 20,5 x 13 cm; br.; Central de Negócios em RH Editora & Marketing; São Paulo, SP; 2003;
páginas 177 a 225.
2. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
417 e 422.
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 146, 150, 151 e 326.
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CONSUMO PRÓ-EVOLUTIVO
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O consumo pró-evolutivo é a utilização dos recursos intrafísicos disponíveis, de modo lúcido, cosmoético, inteligente, prioritário e sustentável para a consecução da proéxis e consequente aceleração da autevolução.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra consumir deriva do idioma Latim, consumere, ―gastar; comer;
destruir; empregar; esgotar; morrer; dar cabo de; exaurir‖. Surgiu no Século XIII. O prefixo pró
procede também do idioma Latim, pro, ―diante de; adiante; antes de; a favor de; em prol de‖.
O vocábulo evolutivo provém do idioma Francês, evolutif, de évolution, e este do idoma Latim,
evolutio, ―ação de percorrer, de desenvolver‖. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Consumo cosmoético. 2. Consumo qualificado. 3. Consumo proexológico. 4. Consumo pró-completismo. 5. Consumo consciente.
Neologia. As 3 expressões compostas consumo pró-evolutivo, miniconsumo pró-evolutivo e maxiconsumo pró-evolutivo são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Consumo antievolutivo. 2. Consumo antiproexológico. 3. Consumo
baratrosférico. 4. Consumo desqualificado. 5. Consumo inconsciente. 6. Hiperconsumismo.
Estrangeirismologia: o consumo in; o consumo out; o upgrade pró-evolutivo; o plus
nos autoinvestimentos holomaturológicos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego da inteligência evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Consumir: necessidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autevoluciologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade; a linearidade pensênica favorecendo o consumo próevolutivo; a reciclagem dos subprodutos da autopensenidade; a limpeza dos rastros pensênicos.
Fatologia: o consumo pró-evolutivo; a autorreeducabilidade predispondo à prática de
hábitos de consumo saudáveis; o exemplarismo tarístico da conscin praticante do consumo próevolutivo; o consumo maxiqualificado decorrente da recuperação de cons; a Conscienciologia
sendo inspiradora do consumo pró-evolutivo; o consumo pró-evolutivo norteando a automotivação recinológica; o paradigma consciencial disponível para consumo sem contraindicação; a interassistência justificando o consumo pró-evolutivo; o proveito evolutivo da parceria Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI)−Socin; os acervos dos artefatos do saber da
Holoteca e do Holociclo gratuitamente disponíveis às conscins interessadas em evoluir; as verdades relativas de ponta (verpons), na condição de produtos inovadores próprios para consumo dos
intermissivistas; o emprego retilíneo dos pensamentos altruístas, dos sentimentos elevados, das
energias hígidas e das atitudes engrandecedoras; a IE patrocinando a autevolutividade por meio
da oferta e demanda de gestações conscienciais (gescons); a informática viabilizando o armazenamento de grandes quantidades de dados conscienciológicos, acessíveis à Socin; a apreensão das
tertúlias, cursos e entrevistas conscienciológicas via Internet; a oportunidade de evoluir participando do Círculo Mentalsomático e tertúlias diárias da Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), online ou presencialmente; o restringimento intrafísico amenizado corroborando para a utilização consciente dos recursos existenciais; o consumo
consciente promovendo extrapolacionismos; a holomaturidade resultante das sucessivas escolhas
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evolutivas; o incompletismo existencial previsível para a conscin hiperconsumista ou avarenta;
o completismo existencial coroando a vida intrafísica da conscin realizadora da autoproéxis;
o emprego cosmoético do holossoma; a contextualização do consumo pessoal fundamentada na
multidimensionalidade; a maturidade conquistada contribuindo para o deslocamento ascendente
da consciência na espiral evolutiva; a metria comparativa do consumo realizado pela conscin préserenona e a desperta; o uso do discernimento nas escolhas, aquisições e emprego dos recursos
holossomáticos cosmoéticos em prol da autevolutividade; a assistência orientando o consumo do
assistente.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o consumo de recursos extrafísicos; a euforin experimentada após projeção semilúcida acerca da ausência do dinheiro no extrafísico; o trabalho assistencial convertido em bônus e registrado na Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP); a meritocracia justificando o usufruto de benesses nas diversas dimensões; a repercussão positiva da conscin consumidora consciente dos aportes evolutivos perante a multidimensionalidade; os ganhos evolutivos maximizados nas comunexes avançadas; o emprego cosmoético das energias em prol de si mesmo ou de outrem; a tarefa energética pessoal e diária comvertida em bem passível de consumo pelo próprio tenepessista, assistidos e amparador; a utilização da projeção lúcida, da retrocognição e dos cons recuperados para minimizar o restringimento
intrafísico.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio das convicções neuroniais; o princípio da utilidade multidimensional do ato de consumir; o princípio evolutivo orientando os autoinvestimentos; o princípio
de a razão se sobrepor à emoção; o princípio da checagem da maturidade consciencial através
da espiral evolutiva; o princípio do melhor para todos; o princípio do Universalismo; o princípio
da Cosmoética.
Codigologia: o código de defesa do consumidor (CDC); o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria dos 7 Cês.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica do circuito coronofrontochacral;
a técnica da evitação do consumo inútil; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da
dupla evolutiva; a técnica da invéxis; a técnica da recéxis.
Voluntariologia: as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) contribuindo para o progresso consciencial do voluntariado mediante contato permanente com os recursos conscienciológicos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Despertologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível
da Proexologia.
Efeitologia: os efeitos postergadores da autevolução mediante atitudes antiproéxis; os
efeitos evolutivos decorrentes do choque de realidade realizado nas ICs; os efeitos autorrevezadores desencadeados pelo consumo qualificado; os efeitos do consumo pró-evolutivo aquecendo
a produção de gescons; os efeitos positivos do consumo pró-evolutivo sobre o completismo existencial.
Neossinapsologia: as neossinapses propiciando às conscins protagonistas da autevolução a identificação do consumo pró-evolutivo.
Ciclologia: o ciclo circadiano do consumo sadio, necessário e pró-evolutivo.
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Binomiologia: o binômio racionalidade-consumo; o binômio antiemocionalidade-consumo; o binômio energossomaticidade-consumo; o binômio somaticidade-consumo; o binômio
utilização-intenção.
Interaciologia: a interação familiar facilitadora do consumo pró-evolutivo; a interação
consumo pró-evolutivo intrafísico–consumo pró-evolutivo extrafísico; a interação autolucidez antecipada–decisão acertada.
Crescendologia: o crescendo autossuperação do hiperconsumismo–consumo pró-evolutivo; o consumo pró-evolutivo evidenciado no crescendo das reciclagens intraconscienciais;
o crescendo melin-melex; o crescendo euforin-euforex; o crescendo tacon-tares; o crescendo tenepes-ofiex; o crescendo lixo somático–lixo energético–lixo psicossomático–lixo mentalsomático.
Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução; o trinômio consumo pró-evolutivo
previsto na intermissão–consumo pró-evolutivo realizado no intrafísico–saldo apurado no extrafísico; o trinômio duplismo-invéxis-recéxis; o trinômio intelectualidade-comunicabilidadeparapsiquismo.
Polinomiologia: o polinômio apetite físico–apetite energético–apetite emocional–apetite
mentalsomático; o polinômio instintos-feijões-emoções-orgasmos-cifrões; o polinômio bens–serviços–produtos–condutas otimizadas–atitudes assertivas; o polinômio capital pessoal–capital social–capital financeiro–capital cognitivo; o polinômio lixo evitado–lixo produzido–lixo reduzido–
lixo reutilizado–lixo reciclado–lixo descartado.
Antagonismologia: o antagonismo consumo antievolutivo / consumo pró-evolutivo;
o antagonismo consumo paralisante / consumo progressista; o antagonismo consumo decadente
/ consumo ascendente; o antagonismo consumo postergado / consumo realizado; o antagonismo
consumo indispensável / consumo dispensável; o antagonismo consumo belicoso / consumo pacífico; o antagonismo consumo subcerebral / consumo paracerebral.
Paradoxologia: o paradoxo de o consumo pró-evolutivo também produzir lixo.
Politicologia: a conscienciocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a cognocracia;
a meritocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia.
Legislogia: a lei da evolutividade aplicada a todos; a lei do maior esforço; a lei de economia de bens; a lei da economia projetiva.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a decidofilia; a energofilia; a evoluciofilia; a lucidofilia;
a pesquisofilia; a mentalsomatofilia.
Holotecologia: a cognoteca; a conscienciometroteca; a energoteca; a evolucioteca;
a mentalsomateca; a proexoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autocogniciologia; a Autocosmoeticologia;
a Autodiscernimentologia; a Automaturologia; a Autorreeducaciologia; a Autoproexologia;
a Autodesassediologia; a Autodespertologia; a Criteriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autossustentável; a conscin consumidora; a conscin cosmoética;
a conscin decidida; a conscin inteligente; a conscin lúcida; a conscin pré-serenona; a conscin priorizadora; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o consumidor autocrítico; o evoluciente; o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o exemplarista;
o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o geronte; 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 consumidora autocrítica; a evoluciente; a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
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a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a geronte; 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 autoconscientialis; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens consumans; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens determinator; o Homo
sapiens oeconomicus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniconsumo pró-evolutivo = aquele incipiente, intermitente, varejista,
da conscin pré-serenona; maxiconsumo pró-evolutivo = aquele veterano, abrangente, diligente,
continuado, atacadista, da conscin desperta.
Culturologia: a neocultura da economicidade pró-evolução.
Caracterologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, em ordem alfabética, 15
características da conscin predisposta à teática do consumo pró-evolutivo:
01. Autajuizamento crítico.
02. Autesforço convergente.
03. Autocorreção dos autenganos.
04. Autocriticidade.
05. Autodefesa energética.
06. Autodeterminação megafocal.
07. Autodidatismo.
08. Autodisposição interassistencial.
09. Autoincorrupção cosmoética.
10. Autoparaperceptibilidade aplicada.
11. Autopensenização cosmovisiológica.
12. Autoposicionamento de ponta.
13. Autoprontidão evolutiva.
14. Autorreciclagem do patrimônio consciencial.
15. Autorrendimento evolutivo.
Taxologia. Sob a ótica da Assistenciologia, eis na ordem alfabética, 39 categorias de recursos intrafísicos exemplificativos, materiais e imateriais, passíveis de utilização pela conscin
engajada no processo autevolutivo:
01. Acoplamentarium.
02. Alimentação holossomática saudável.
03. Atendimento consciencioterápico.
04. Campi conscienciológicos.
05. Círculo Mentalsomático.
06. Cognópolis (Foz do Iguaçu).
07. Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
08. Condução compartilhada.
09. Cursos.
10. Debate conscienciológico.
11. Dinâmicas parapsíquicas.
12. Docência conscienciológica.
13. Educação formal.
14. Eletroeletrônicos.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
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Eventos científicos.
Holociclo.
Holoteca.
Instituições Conscienciológicas (ICs).
Jornais.
Laboratórios conscienciológicos do CEAEC.
Lazer.
Livros.
Moradia proexogênica.
Oficinas parapedagógicas.
Palestras.
Paracirurgias.
Preceptorias conscienciológicas.
Reeducação consciencial.
Revistas científicas.
Técnicas conscienciológicas.
Tertuliarium.
Tertúlias.
Tratados.
Verbetes.
Verpons.
Vestuário.
Viagens culturais.
Voluntariado nas ICs.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o consumo pró-evolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autodomínio da conquista: Autevoluciologia; Homeostático.
02. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autossuperação do hiperconsumismo: Autorreeducaciologia; Homeostático.
04. Banho de loja consciencial: Autorreeducaciologia; Homeostático.
05. Escolha qualimétrica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Exigência da vida humana: Intrafisicologia; Neutro.
07. Ganho evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Garantia evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
09. Megafoco permanente: Megafocologia; Neutro.
10. Necessidade evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
11. Pé-de-meia somático: Somatologia; Homeostático.
12. Planilha evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Rigor racionalístico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
14. Síndrome do hiperconsumismo: Parapatologia; Nosográfico.
15. Tesaurização: Autoproexologia; Homeostático.
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O CONSUMO PRÓ-EVOLUTIVO INTELIGENTE, PRIORITÁRIO, LÚCIDO E COSMOÉTICO DOS RECURSOS INTRAFÍSICOS FAVORECEDORES DA AUTEVOLUÇÃO, DEMONSTRA
MATURIDADE DAS CONSCINS, NA ERA DA REURBEX.
Questionologia. Como se posiciona você, leitor ou leitora, na interação necessidades
evolutivas–recursos do Planeta? O consumo feito por você está direcionando-o(a) a oásis ou
a guetos?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 1.013.
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 175, 220,
562, 563, 607 e 633.
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CONTESTAÇÃO INTELECTUAL
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A contestação intelectual é o posicionamento pessoal, pesquisístico, racional, heterocrítico, de oposição, contradição ou impugnação da conscin lúcida, investigadora, ante
a análise das realidades, em geral, do Cosmos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra contestação vem do idioma Latim, contestatio, ―atestado; constestação; testemunho; atestado‖. Apareceu no Século XIV. O vocábulo intelectual procede igualmente do idioma Latim, intellectualis, ―relativo à inteligência; intelectual‖. Surgiu no mesmo Século XIV.
Sinonimologia: 1. Contestação mentalsomática. 2. Oponibilidade intelectual. 3. Refutação racional.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo contestação: contestabilidade; contestada; contestado; contestador; contestadora; Contestânia; contestano; contestante; contestar; contestatário; contestatória; contestatório; contestável; conteste; incontestabilidade; incontestada; incontestado; incontestável; incontestavelmente; inconteste; litiscontestação.
Neologia. As duas expressões compostas contestação intelectual íntima e contestação
intelectual pública são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Assentimento intelectual. 2. Ratificação intelectual. 3. Antidiscernimento. 4. Antipesquisa.
Estrangeirismologia: o Tertuliarium; o Argumentarium; o strong profile; o autodiscernimento comunicativo rechaçando o uso do argumentum ad hominem; o preço da objeção de
consciência aos vícios do status quo; o recurso extremo do impeachment.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holomaturologia Mentalsomática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da heterocrítica em bases cosmoéticas; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a contestação intelectual; a faculdade mental de contestar ou rebater; o posicionamento explícito da contestação; a contestação serena e independente; a contestação intelectual íntima ampla e diversificada; a contestação intelectual pública restrita e específica; o desacordo explícito; a controvérsia; a neoperspectiva; a denúncia; a acusação; o desmentido; a indignação
cosmoética; a argumentação fundamentada em fatos; o desassédio mentalsomático; a contribuição
intelectual à mudança de mentalidades; o refutacionismo; a refutação; a argumentação; o emprego
do não; o desacordo; a dissensão; a objeção; a superrefutação; o retruque; o debate; o rebate;
a resposta; a polêmica; a réplica; a tréplica; a redarguição; a contradita; a neo-hipótese; a falseabilidade da hipótese; a heterocrítica; a demonstração; a homologação; a ratificação; a validação;
a concordância; o acordo; o consenso; o labor evoluído da interassistência tarística.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a sustentabilidade energética do autoposicionamento contestatório.

7184

Enciclopédia da Conscienciologia

III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio das verdades relativas de ponta;
o princípio cosmoético da polêmica útil; o princípio do “contra fatos não há argumentos”;
o princípio cosmoético de objetivar o melhor para todos.
Codigologia: a intenção heterocrítica qualificada pelo código pessoal de Cosmoética
(CPC).
Teoriologia: o silêncio omissivo, endividante, previsto na teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas argumentativas; as técnicas paradiplomáticas; a técnica da tares; a técnica do dissentimento; a técnica da confutação; a técnica da Debatologia; a técnica da
dialética; a técnica da polêmica; a técnica da réplica; a técnica da tréplica; a técnica da Cosmoética Destrutiva.
Voluntariologia: o voluntariado dedicado à reeducação tarística.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: os efeitos das contestações intelectuais nas transformações sociais.
Neossinapsologia: as neossinapses construídas no fervilhar das contestações intelectuais.
Ciclologia: o ciclo argumentos-réplicas-tréplicas; o ciclo (aliteração) tese-antítese-síntese.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio inconsistência-contradição; o binômio cognição-emoção; o binômio análise autocrítica–análise heterocrítica.
Trinomiologia: a oposição ao trinômio erro-engano-omissão; o trinômio reeducativo
exposição-refutação-renovação; o trinômio jurídico litígio-petição-contestação.
Antagonismologia: o antagonismo retroparadigma basicamente materiológico / neoparadigma conscienciológico; o antagonismo matéria / consciência; o antagonismo contestação
intelectual / submissão acrítica.
Politicologia: a vivência da democracia; a argumentocracia; a refutaciocracia.
Filiologia: a criticofilia; a raciocinofilia; a gnosiofilia; a intelectofilia; a bibliofilia;
a cosmoeticofilia; a assistenciofilia.
Fobiologia: a maieusofobia; a enissofobia; a criticofobia.
Mitologia: o mito da verdade absoluta; a queda dos mitos dos argumentos falaciosos.
Holotecologia: a argumentoteca; a criticoteca; a logicoteca; a polemoteca; a controversioteca; a filosofoteca; a fatoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia;
a Raciocinologia; a Refutaciologia; a Hermeneuticologia; a Megafocologia; a Cosmoeticologia;
a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o contestante; o contestador da técnica da introspecção; o contestatário; o homem do contra; o adversário ideológico; o contestador cosmoético;
o desassediador mentalsomático veterano.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a contestante; a contestadora da técnica da introspecção; a mulher do contra; a adversária ideológica; a contestadora cosmoética; a desassediadora mentalsomática veterana.
Hominologia: o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens
controversus; o Homo sapiens autocohaerens.
V. Argumentologia
Exemplologia: contestação intelectual íntima = o posicionamento pessoal, introspectivo,
subjetivo, silencioso, não exposto publicamente, mas aplicado ao megafoco dos autempreendimentos existenciais, teáticos, evolutivos e proexológicos; contestação intelectual pública = o posicionamento pessoal, extrovertido, extroversivo, objetivo, estentóreo, exposto urbi et orbi e defendido pelo exemplarismo da Autoverbaciologia Cosmoética.
Culturologia: a cultura da Omnipesquisologia; as tradições culturais contestatórias;
a Multiculturologia da Criticidade Cosmoética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a contestação intelectual, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Antagonismo conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
04. Antilogismo: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Antimaternidade sadia: Invexologia; Homeostático.
06. Argumentação ilógica: Comunicologia; Nosográfico.
07. Automanobra dilatória: Antiproexologia; Nosográfico.
08. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
09. Confutaciologia: Contradiciologia; Neutro.
10. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Contrapontologia: Verponologia; Neutro.
12. Contrariedade: Contrariologia; Homeostático.
13. Debate: Debatologia; Neutro.
14. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
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A CONTESTAÇÃO INTELECTUAL COSMOÉTICA, SEJA ÍNTIMA OU PÚBLICA, NÃO IMPÕE ENERGIAS NOSOGRÁFICAS AO OBJETO SOB A HETEROCRÍTICA, MAS EXPLICITA E HARMONIZA OS FATOS NO HOLOPENSENE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece conceber e alimentar contestações intelectuais? Quais contestações predominam em você: as íntimas ou as públicas?
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CONTEÚDO DA CONSCIÊNCIA
(INTRACONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O conteúdo da consciência é a essência, a realidade íntima, a intencionalidade básica do ego, o motor diretor dos autesforços da personalidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo conteúdo deriva do idioma Latim, contenutus, de continere, ―conter unido; encerrar; manter‖. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo consciência deriva também do
idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no
Século XIII.
Sinonimologia: 1. Vontade da consciência. 2. Intenção da consciência. 3. Recheio
consciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo conteúdo:
anticonteúdo; conteudismo; conteudista; conteudística; conteudístico; conteudofilia; Conteudologia; conteúdo-mensagem; Conteudometria; maxiconteúdo; megacontéudo; Megaconteudologia; miniconteúdo; Miniconteudologia; paraconteúdo; Paraconteudologia; pseudoconteúdo.
Neologia. As duas expressões compostas conteúdo da consciência menor e conteúdo da
consciência maior são neologismos técnicos da Intraconscienciologia.
Antonimologia: 1. Forma da consciência. 2. Soma da consciência. 3. Aparência da
consciência.
Estrangeirismologia: a apex mentis; o background autovivencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à qualidade da intraconsciencialidade pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autolucidez evolutiva; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a nascente
autopensênica; o teor da autopensenização; o materpensene autorrevelador.
Fatologia: o conteúdo da consciência; as ideias-conteúdos da consciência; a essência da
sabedoria da consciência; o temperamento pessoal; a individuação da cognição; a autorreflexão;
a consciência madura de conteúdo; a consciência imatura sem conteúdo; a vida íntima; os solilóquios silenciosos; o acesso restrito à própria consciência; os bastidores dos atos pessoais; a raiz da
autexpressão; a vontade; a intenção verdadeira; o embasamento da mundividência pessoal; o subnível consciencial mensurado no cotejo automanifestações–conteudística consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) da consciência; os indicadores parapsíquicos reveladores do conteúdo da consciência; o padrão das ECs; a claridade da
psicosfera pessoal; a assim permitindo breve vislumbre da intimidade consciencial no instante do
experimento.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo consciência-paracérebro.
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio da exclusividade da conteudística
consciencial; o princípio da inexauribilidade do conteúdo da consciência; o princípio popular
“as aparências enganam”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) requisitando a depuração dos autoconteúdos em benefício de todos.
Tecnologia: as técnicas conscienciométricas esquadrinhando a parte obscura da autoconsciencialidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras.
Efeitologia: os efeitos da captação singular do mundo objetivo pelas percepções e parapercepções; os efeitos do restringimento ressomático nas manifestações intrafísicas da conscin.
Neossinapsologia: as neossinapses acrescentando neoconteúdos à autoconsciencialidade.
Ciclologia: o ciclo autexame-autopesquisa-autoconhecimento.
Enumerologia: o conteúdo consistente da consciência; o conteúdo evolutivo da consciência; o conteúdo cognitivo da consciência; o conteúdo emocional da consciência; o conteúdo
cosmoético da consciência; o conteúdo interassistencial da consciência; o conteúdo comunicativo
da consciência.
Binomiologia: o binômio autoconteúdos irrevelados–autoconteúdos explicitados; o binômio autoimagem-heteroimagem.
Interaciologia: a interação autopensenidade-grafopensenidade; a interação holomemória-holobiografia-holocarma.
Crescendologia: o crescendo ininterrupto de conteúdos acrescidos à consciência;
o crescendo autevolutivo requerendo o acréscimo de conteúdos homeostáticos; o crescendo forma repetível–conteúdo renovador.
Trinomiologia: o trinômio cérebro continente–paracérebro continente–consciência
conteúdo; o trinômio lógica estrutural–funcionalidade atributiva–conteudística consciencial;
o trinômio extensão-profundidade-densidade.
Polinomiologia: o polinômio percepção-cognição-intelecção-memória; o polinômio valores-idiossincrasias-traços-tendências; os sinais exteriores no polinômio postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo essência / aparência; o antagonismo realidade subjetiva / realidade objetiva; o antagonismo densidade consciencial / superficialidade consciencial
o antagonismo conformático conteúdo da consciência / soma da consciência.
Paradoxologia: o paradoxo da relevância do 1% da forma finita para os 99% do
conteúdo perene da consciência.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo qualificando os autoconteúdos.
Filiologia: a conteudofilia; a neofilia; a intelectofilia; a cogniciofilia; a conviviofilia.
Sindromologia: o esvaziamento do conteúdo consciencial na autexpressão das síndromes demenciais; a degeneração do conteúdo consciencial na síndrome da patopensenidade.
Holotecologia: a parapsicoteca; a argumentoteca; a metodoteca; a fenomenoteca; a parafenomenoteca; a pedagogoteca; a sinaleticoteca.
Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Conteudologia; a Cosmovisiologia;
a Mentalsomatologia; a Essenciologia; a Autevoluciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Holomaturologia; a Autocriteriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscius; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens
activus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens autoperquisitor;
o Homo sapiens retilineatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo
sapiens orthopensenor; o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens orthopensenisator.
V. Argumentologia
Exemplologia: conteúdo da consciência menor = a essência relativa à conscin casca
grossa, de conteúdo instintivo, circunscrito, predominantemente emocional; conteúdo da consciência maior = a essência relativa à conscin detentora da amplitude parapsíquica, multidimensional, de conteúdo mentalsomático, cosmovisiológico, predominantemente autodiscernidor.
Culturologia: as deturpações da cultura das aparências; a Multiculturologia da Intraconscienciologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o conteúdo da consciência, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Análise egológica: Heterocriticologia; Nosográfico.
03. Autolucidez parapsíquica: Autolucidologia; Neutro.
04. Autopensenização polifásica: Pensenologia; Neutro.
05. Autorraciocinofilia: Autorraciocinologia; Homeostático.
06. Autorreflexão de 5 horas: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
07. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Conformática: Comunicologia; Neutro.
09. Consistência paraperceptiva: Parapercepciologia; Neutro.
10. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
11. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
12. Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
13. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
14. Linearidade da autopensenização: Autopensenologia; Homeostático.

7190

Enciclopédia da Conscienciologia

15. Qualidade da intenção: Intencionologia; Neutro.

O CONTEÚDO DA CONSCIÊNCIA REPRESENTA
A PERSONALIDADE REAL, OU EGO, EM SI, A INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA, O MEGADISCERNIMENTO PESSOAL,
O MEGAFOCO DA VONTADE E DA INTENCIONALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, em geral manifesta-se com o conteúdo da consciência menor ou da consciência maior? Por qual razão?
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CONTEUDOLOGIA
(COSMOCONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Conteudologia é a Ciência aplicada aos estudos técnicos ou pesquisas do
conteúdo ou essência das coisas, manifestações, comunicações, fatos, parafatos, fenômenos, parafenômenos, realidades, pararrealidades, ideias, constructos, cognições e verpons de todas as naturezas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo conteúdo deriva do idioma Latim, contenutus, de continere, ―conter unido; encerrar; manter‖. Surgiu em 1269. O elemento de composição logia provém do idioma
Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Conteudismo. 2. Conteudística. 3. Conteudometria. 4. Essenciologia. 5. Ciência do conteúdo. 6. Ciência do percepto.
Neologia. Os 3 vocábulos Conteudologia, Miniconteudologia e Megaconteudologia são
neologismos técnicos da Cosmoconscienciologia.
Antonimologia: 1. Conformática. 2. Morfologismo. 3. Formalismo; linguagem.
4. Continentologia. 5. Aparência; apresentação. 6. Reflexologia. 7. Ciência da forma.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da essência das realidades multidimensionais.
II. Fatuística
Pensenologia: os ortopensenes; a ortopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a pesquisa do conteúdo das realidades; o estudo da substância das coisas;
a investigação dos 99% do confor; a sondagem técnica do mérito dos objetos; a pesquisa da significação profunda; o conteúdo como sendo o ponto final da acabativa; o estudo da identificação do
conteúdo egocármico do objeto; o estudo da identificação do conteúdo policármico do objeto; os
grupos de conteúdo; o conteúdo informativo; o conteúdo ideativo; a metonímia do uso do continente pelo conteúdo; os erros de conteúdo; as palavras sem conteúdo; o conteúdo profundo e denso; o conteúdo como síntese do objeto; o conteúdo mínimo; o conteúdo desconexo; a Percepciologia.
Parafatologia: a análise da mensagem essencial da pararrealidade; o psicossoma como
veículo-continente; o mentalsoma como veículo-conteúdo; a Parapercepciologia.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica da exaustividade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação.
Enumerologia: a exposição de motivos; a lógica formal; o índice de conteúdos; a intencionalidade da consciência; o conteúdo intencional; o juízo analítico; a instrução programada.
Antagonismologia: o antagonismo percepto / moldura.
Filiologia: a conteudofilia.
Holotecologia: a cosmoteca; a cognoteca; a ciencioteca.
Interdisciplinologia: a Conteudologia; a Conteudística; a Cosmoconscienciologia; a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Priorologia; a Autodiscernimentologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Refutaciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto.
Masculinologia: o conteudista; o formalista; o pesquisador; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
Femininologia: a conteudista; a formalista; a pesquisadora; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens contentus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Miniconteudologia = a Ciência da pesquisa do núcleo da célula do soma
(Citologia; Histologia); Megaconteudologia = a Ciência da pesquisa do núcleo do holossoma (Intraconscienciologia; Holossomatologia).
Busca. Como esclarece a Evoluciologia, a busca do conteúdo das realidades da consciência é a essência da compreensão e da vivência dos princípios da Holomaturologia e da Cosmovisiologia.
Categorias. Segundo a Autopesquisologia, os conteúdos no Cosmos podem ser classificados, por exemplo, em 3 categorias quanto à força da expressão, aqui dispostas na ordem evolutiva da intensidade:
1. Conteúdo fraco.
2. Conteúdo regular.
3. Conteúdo forte.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 17
conteúdos das linhas do conhecimento humano, em geral, a fim de se aquilatar o amplo universo
da relevância do assunto da Conteudologia:
01. Autoconscienciometrologia: o conteúdo dos potenciais da consciência, em si.
02. Comunicologia: o conteúdo construtivo da tese ou do informe científico.
03. Conscienciologia: o conteúdo de excelência dos princípios conscienciológicos.
04. Cosmoeticologia: o conteúdo cosmoético de cada fato e de cada parafato.
05. Energossomatologia: o conteúdo das energias conscienciais (ECs) pessoais.
06. Evoluciologia: o conteúdo do objetivo da evolução consciencial.
07. Experimentologia: o conteúdo evolutivo da manifestação pensênica pessoal.
08. Fenomenologia: o conteúdo final do fenômeno e do parafenômeno vivido.
09. Heuristicologia: o conteúdo aplicativo das verdades relativas de ponta (verpons).
10. Holotecologia: o conteúdo teático da vida intelectual ou da erudição.
11. Intencionologia: o conteúdo real da intencionalidade da conscin.
12. Mentalsomatologia: o conteúdo do texto da obra-prima (megagescon, livro, tratado).
13. Ofiexologia: o conteúdo assistencial e convivencial da oficina extrafísica (ofiex).
14. Priorologia: o conteúdo das prioridades das ações da conscin.
15. Proexologia: o conteúdo da programação existencial (proéxis) pessoal.
16. Refutaciologia: o conteúdo da qualidade da argumentação racional.
17. Serenologia: o conteúdo objetivo da condição da serenidade no anonimato.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a Conteudologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
2. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
3. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
4. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
5. Interação essência-acidente: Mentalsomatologia; Nosográfico.
6. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
7. Teoria do megafoco profissional: Experimentologia; Homeostático.

A CONTEUDOLOGIA É A CIÊNCIA MAIS CAPAZ DE OFERECER SIGNIFICADO A CADA MANIFESTAÇÃO PESSOAL
E A CADA MINUTO DA VIDA EVOLUTIVA DA CONSCIÊNCIA LÚCIDA, EM QUALQUER DIMENSÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Qual a relevância para você dos conteúdos nas abordagens dos fatos do
dia a dia? Você pauta a vida humana pelos conteúdos ou pelas superficialidades das aparências?
Você se considera conscin primária ou conscin desenvolvida pelas prioridades evolutivas? Você
sabe unificar os conteúdos fatuísticos às prioridades da proéxis?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 29, 44, 46, 49, 50, 52, 226 e 229.
2. Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 enus.;
100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 178 e 189.
3. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 37, 74 e 89.
4. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 17, 23, 37, 39, 50 e 330.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos.
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 44, 66, 116, 126, 206, 388 e 402.
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CONTEÚDO PARAPEDAGÓGICO
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O conteúdo parapedagógico é o conjunto de ideias, conceitos, constructos,
itens de esclarecimento ou explicação assistencial utilizados na realização da tares, notadamente
em aulas de Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo conteúdo deriva do idioma Latim Vulgar, contenutus, e este do
verbo continere, ―conter unido; encerrar; manter; guardar; sustentar; abranger; rodear; reter; reprimir; refrear‖. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição para provém do idioma Grego,
pará, ―por intermédio de; para além de‖. O vocábulo pedagógico deriva também do idioma Grego, paidagogikós, ―pedagógico‖, constituído pelos elementos de composição pais, paidós, ―filho;
filha; criança‖, e agogôs, ―que guia, conduz‖. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Conteúdo tarístico. 2. Conteúdo esclarecedor. 3. Conteúdo conscienciológico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo conteúdo: anticonteúdo; conteudismo; conteudista; conteudística; conteudístico; conteudofilia; pseudoconteúdo.
Neologia. As 3 expressões compostas conteúdo parapedagógico, conteúdo parapedagógico primário e conteúdo parapedagógico avançado são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Informação lúdica. 2. Conceito consolador. 3. Conteúdo eletronótico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à adequação tarística frente as necessidades do assistido.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da tares; o holopensene pessoal da docência conscienciológica; o holopensene pessoal da interassistência; os didactopensenes; a didactopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: o conteúdo parapedagógico; o estudo e domínio prévio do assunto pelo professor; a reflexão prévia sobre o tema; a preparação antecipada da aula; o planejamento técnico da
aula; a adequação didática ao público discente esperado ainda na etapa de preparação da aula;
a adequação didática ao público discente presente à aula; a transposição didática; a práxis parapedagógica; a pré-aula de Conscienciologia fornecendo vivências enriquecedoras do conteúdo;
a frase esclarecedora; o conceito claro; a palavra precisa; a dicção clara; a letra legível; a evitação
dos cacófatos; os esquemas didáticos; os desenhos; os gráficos; os sinônimos; as analogias didáticas; os cotejos; os exemplos pessoais contributivos à tares, sem visar autopromoção; os tratados
conscienciológicos; os livros; o cosmograma pessoal; as anotações pessoais; os cursos assistidos;
os debates sobre o assunto; a tertúlia conscienciológica; a minitertúlia conscienciológica; o Círculo Mentalsomático; a organização da sequência de ideias; a objetividade; a exposição clara, diminuindo a margem para interpretação equivocada; o senso comum; o conhecimento científico; os
dicionários cerebrais sinonímico, antonímico, analógico e poliglótico do professor, permitindo escolher expressões facilitadoras à compreensão do aluno; a erudição do professor ampliando
a diversidade de assistidos; o Programa de Aceleração da Erudição (PAE) e o Programa de Estudos Dirigidos (PED) da Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); a Prova Geral de Conscienciologia.
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Parafatologia: a inspiração extrafísica no estudo e compreensão do conteúdo; a inspiração extrafísica na preparação da aula; a inspiração extrafísica na hora da resposta a questões de
alunos; a percepção energética confirmando a importância em aprofundar determinado assunto;
a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a intensificação da assistência na tenepes durante
a pré-aula; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo estudo–vivências pessoais; o sinergismo estudo–preparação da aula; o sinergismo estudo–inspiração extrafísica.
Principiologia: o princípio didático de ninguém ensinar o não aprendido; o princípio
da descrença (PD); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento
pessoal (PPP).
Teoriologia: as teorias da aprendizagem.
Tecnologia: a técnica da circularidade; a técnica dos 3 sinônimos preparados previamente para abordar qualquer palavra, conceito, ideia ou constructo passível de dupla interpretação; a técnica das 50 vezes mais; a técnica do cosmograma; a técnica da enumeração; a técnica
do cotejo didático; a técnica da autorreflexão de 5 horas.
Voluntariologia: o voluntariado da docência conscienciológica nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o voluntariado do Curso para Formação de Professores de Conscienciologia na REAPRENDENTIA.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da docência conscienciológica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogia.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da compreensão de conteúdo conscienciológico;
o efeito potencializador da reflexão prévia sobre o assunto; o efeito esclarecedor do exemplo
apropriado.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela compreensão do conteúdo parapedagógico; as neossinapses docentes facilitadoras das neossinapses discentes.
Ciclologia: o ciclo da práxis parapedagógica.
Enumerologia: os tratados; os livros técnicos; a Enciclopédia da Conscienciologia; as
vivências pessoais; os debates; as reflexões pessoais; as inspirações extrafísicas.
Binomiologia: o binômio aprender-ensinar; o binômio reaprender-reensinar.
Interaciologia: a interação amparador extrafísico–professor–aluno mediada pelo conteúdo parapedagógico.
Trinomiologia: o trinômio motivação assistencial–estudo–preparação do conteúdo.
Polinomiologia: o polinômio compreensão do conteúdo–seleção do conteúdo–adequação do conteúdo–apresentação do conteúdo–verificação da compreensão dos alunos; o polinômio expositivo definição-sinônimos-exemplos-características-relações-cotejos-esquemas; o polinômio amparador–professor–alunos–consciexes assistidas; o polinômio cognitivo assistir aulas–
–estudar–colocar em prática–ensinar.
Paradoxologia: o paradoxo de ser o professor quem mais aprende.
Politicologia: a assistenciocracia; a cognocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao estudo e à preparação da aula.
Filiologia: a bibliofilia; a neofilia; a pesquisofilia; a didaticofilia; a argumentofilia; a interassistenciofilia; a parapedagogiofilia.
Fobiologia: a bibliofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome da procrastinação na preparação da aula.
Mitologia: o mito de o professor saber tudo a respeito do assunto; o mito de dar boas
aulas sem dominar o conteúdo.
Holotecologia: a argumentoteca; a assistencioteca; a biblioteca; a didaticoteca; a hemeroteca; a lexicoteca; a mentalsomatoteca; a parapedagogoteca.
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Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Argumentologia; a Erudiciologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Paradidaticologia; a Reeducaciologia; a Taristicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o aluno; o autor conscienciológico; o comunicólogo; o conscienciólogo; o exemplarista; o parapedagogo; o professor de Conscienciologia; o professorando de Conscienciologia; o reeducador; o semperaprendente; o sistemata; o verbetógrafo.
Femininologia: a agente retrocognitora; a aluna; a autora conscienciológica; a comunicóloga; a consciencióloga; a exemplarista; a parapedagoga; a professora de Conscienciologia;
a professoranda de Conscienciologia; a reeducadora; a semperaprendente; a sistemata; a verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens
magister; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: conteúdo parapedagógico primário = aquele preparado tecnicamente pelo professor iniciante, fundamentado nos tratados de referência da Conscienciologia; conteúdo parapedagógico avançado = aquele preparado tecnicamente pelo professor veterano, fundamentado
nos tratados de referência da Conscienciologia, obras correlatas, cosmograma, reflexão profunda,
vivência pessoal e inspiração extrafísica.
Culturologia: a cultura do estudo; a cultura pedagógica.
Prioridade. Sob a ótica da Didaticologia, eis, na ordem funcional, 4 classificações quanto à priorização do conteúdo pelo professor de Conscienciologia na preparação das aulas:
1. Essencial: conteúdo sem o qual a compreensão razoável da aula fica comprometida.
Abrange os conceitos fundamentais e compõe a espinha dorsal da aula.
2. Secundário: conteúdo complementar, auxiliar da compreensão e aprofundamento do
tema. Compõe o recheio da aula com assuntos e ideias adequadas ao contexto.
3. Terciário: conteúdo de contribuição lateral para a aula. Curiosidades e assuntos enriquecedores somente abordados quando surgem demandas específicas dentre as previstas ou quando o timing da exposição permite.
4. Extra: conteúdo extraordinário, não previsto para a aula, mas conectado ao tema
e embasado pela polimatia do professor. Útil para responder perguntas não previstas e estabelecer
o rapport necessário à assistência dos alunos com bagagem cultural diferente.
Evitações. Sob o enfoque da Interassistenciologia, eis, na ordem alfabética, 9 condições
ou abordagens evitáveis pelo professor de Conscienciologia na preparação e condução das aulas:
1. Conflito: desacordo do professor com o conteúdo dos tratados, verbetes e livros, permanecendo em conflito íntimo com o tema, em oposição à condição ideal de identificar as ideias,
refletir, debater e amadurecer os próprios posicionamentos docentes.
2. Equívoco: compreensão incorreta do conteúdo pelo professor, levando a abordagens
equivocadas.
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3. Evasiva: mudança de assunto e desvio do foco, quando o professor quer evitar certos
temas, ou o aluno se sente encantoado pela linha de raciocínio conduzida pelo professor, evitando
o aprofundamento. Pode ser simples, quando envolve só a conscin, ou composta, quando envolve
influência de consciex sobre a conscin.
4. Irreflexão: conteúdo aceito sem reflexão pelo professor, levando-o a dificuldades em
responder os porquês e ao uso de argumentos de poder do tipo porque está escrito.
5. Lacuna: ideias incompletas, faltando compreensão de algumas partes pelo professor.
6. Omissão: supressão de determinado assunto necessário, pela incompreensão, receio,
esquecimento ou mau gerenciamento do timing pelo professor.
7. Sobrecarga: excesso de informação para o nível de compreensão dos alunos, deixando de ser assistencial para promover estupro evolutivo.
8. Subjacência: intenção consciente ou inconsciente de trazer assunto específico para
fragilizar alguém ou mostrar sapiência, em detrimento da demanda assistencial da turma.
9. Superficialidade: abordagem superficial do assunto, pela falta de compreensão ou
por mau gerenciamento do timing pelo docente.
Cotejo. Eis, na ordem alfabética, 15 confrontos entre as condições preferíveis ou ideais
e as condições evitáveis ou não ideais, referentes ao conteúdo parapedagógico:
Tabela – Cotejo Conteúdo Parapedagógico Ideal / Evitável
Nos

Conteúdo Parapedagógico Ideal

Conteúdo Parapedagógico Evitável

01.

Adequado

Deslocado

02.

Atualizado

Desatualizado

03.

Científico: racional

Artístico: emocional

04.

Coeso

Desconexo

05.

Contextualizado

Fora de contexto

06.

Erudito

Primário: simplista

07.

Exemplificado

Sem exemplos

08.

Objetivo: direto

Prolixo

09.

Organizado

Desorganizado

10.

Preciso: sem margem a dúvidas

Confuso: ambíguo

11.

Questionador: instigante

Dogmático: respostas prontas

12.

Relevante: útil

Irrelevante: inútil

13.

Tecnicamente preparado

Improvisado

14.

Vivenciado: teático

Teórico

15.

Voltado à necessidade do aluno

Voltado a objetivo egoico

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

Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
Autodidatismo: Parapedagogiologia; Neutro.
Autorreflexão na docência conscienciológica: Parapedagogia; Homeostático.
Competência parapedagógica: Parapedagogia; Homeostático.
Conteúdo da consciência: Intraconscienciologia; Homeostático.
Eficácia explicativa: Argumentologia; Neutro.
Estudo dos clássicos: Mentalsomatologia; Homeostático.
Grupo de estudos conscienciológicos: Parapedagogiologia; Neutro.
Informação conscienciológica: Comunicologia; Homeostático.
Inspiração paradidática: Comunicologia; Homeostático.
Neoconteúdo: Megaconteudologia; Neutro.
Práxis Parapedagógica: Parapedagogia; Homeostático.
Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.
Técnica tertuliária: Tertuliologia; Homeostático.

A QUALIFICAÇÃO DO CONTEÚDO PARAPEDAGÓGICO
É CONDIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA A ASSISTÊNCIA
TARÍSTICA PROFISSIONAL A SER REALIZADA PELO
PROFESSOR NAS AULAS DE CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de professor(a) ou professorando(a)
de Conscienciologia, valoriza a compreensão, preparação e qualificação do conteúdo parapedagógico a ser abordado em sala de aula? Está satisfeito(a) com a própria qualificação tarística?
Bibliografia Específica:
1. Alves, Hegrisson Carreira; Parepistemologia da Práxis Parapedagógica; Artigo; Parapedagogia; Revista;
Anuário; Ano 1; N. 1; 45 refs.; Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial (REAPRENDENTIA); Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2011; páginas 3 a 22.

J. C. R.
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CONTINUIDADE EXTRAFÍSICA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A continuidade extrafísica é a condição fundamental, mais evoluída e definitiva da vida da consciência em progressão constante, somente autoidentificada com a obtenção
de maior autodiscernimento, constituindo lição ou disciplina essencial dos currículos ou estudos
avançados dos Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo continuidade vem do idioma Latim, continuitas, ―continuidade‖.
Surgiu no Século XVII. O prefixo extra procede também do idioma Latim, extra, ―na parte de fora; além de; por exceção‖. O vocábulo físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do
idioma Grego, physikós, ―relativo à Natureza ou ao estudo da mesma‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Intermissiologia. 2. Identidade extra.
Neologia. As 3 expressões compostas continuidade extrafísica, continuidade extrafísica
ignorada e continuidade extrafísica autoconsciente são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Ressomatologia. 2. Personalidade consecutiva.
Estrangeirismologia: o curriculum vitae; o nom de plume; o pen name; o continuum
assistencial intra e extrafísico; a conscin top model; a remarkable person; o strong profile cosmoético; o honors student; o detentor da pole position evolutiva; a pessoa nec plus ultra; a untroubled mind; o link reiterado com a extraphysical hometown.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência do nível da inteligência evolutiva (IE) da consciência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade.
Fatologia: a responsabilidade pessoal, humana, da cognição da identidade extra.
Parafatologia: a continuidade extrafísica; a autovivência do estado vibracional (EV)
profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a auscultação das personalidades consecutivas na vida intrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoridade cosmoética–força presencial; o sinergismo
cosmoético Teaticologia-Verbaciologia; a busca de sinergismos otimizadores e potencializadores
do rendimento proexológico.
Principiologia: o principium prioritarius; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio dos fatos corroborarem os argumentos; o princípio da verbação teática pelo qual somente o ato anterior ratifica a fala ou a comunicação; o princípio da descrença a partir do autoparapsiquismo; os princípios parapsíquicos de recuperação dos cons magnos pessoais na área
da Parapercepciologia; o princípio básico da maxifraternidade; o princípio do Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da
evolução infinita.
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Codigologia: a incorruptibilidade do código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado;
a cooperação pessoal na teática do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria da Pensenologia; a teoria
e a prática do autodidatismo permanente; a teoria do holossoma; a teoria da seriéxis; a teoria da
transmigração interplanetária.
Tecnologia: as técnicas e paratécnicas investigativas da Conscienciologia; a técnica da
comprovação da seriéxis.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da
Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Sociologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos
Despertos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Comunicólogos; o Colégio Invisível da Extrafisicologia.
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 no nível de amparabilidade da retilinearidade autopensênica na teática
cosmoética; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial; o efeito tarístico da exemplificação da interassistencialidade cosmoética; os efeitos potencializadores da consciência crítica;
os efeitos das lições transcendentes do Curso Intermissivo pré-ressomático.
Neossinapsologia: as neossinapses transcendentes derivadas das paraneossinapses.
Ciclologia: os ciclos existenciais vegetal-subumano-humano-mentalsomático; os ciclos
de vida útil dos planetas habitáveis.
Binomiologia: o binômio autocriticidade sincera–autoincorruptibilidade; o binômio
apresentação do projeto–realização da obra; o binômio bastidores-ribalta; o binômio cérebro-paracérebro; o binômio paramicrochip–ponteiro consciencial; o binômio discrição intrafísica–
–superexposição extrafísica; o binômio identidade civil–identidade extra.
Interaciologia: a interação neoverpon-Paratécnica; a interação Tecnologia Convencional–Paratecnologia Inortodoxa; a interação polimatia-autoparapercepção; a interação autocognição-parapsicoteca; a interação Genética-Paragenética; a interação verbação-anticonflituosidade; a interação autoverbação-autodesassedialidade; a interação aportes existenciais–diretrizes da autoproéxis; a interação retrocognição-cosmovisão.
Crescendologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do particular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo
do intrafísico ao extrafísico; o crescendo transcendente tenepes-ofiex; o crescendo de hiperacuidade vida quadriveicular restringida–vida biveicular autoconsciente–vida univeicular omnilúcida.
Trinomiologia: o trinômio visibilidade-confiabilidade-transparência; o trinômio objetividade-explicitação-transparência; o trinômio reputação-credibilidade-transparência; o trinômio
coerência-sinceridade-transparência; o trinômio incorrupção-autenticidade-transparência; o trinômio causas intrafísicas–concausas extrafísicas–efeitos multidimensionais.
Polinomiologia: o polinômio comunicativo clareza-exatidão-compreensibilidade-transparência.
Antagonismologia: o antagonismo autolucidez multidimensional / obnubilação eletronótica; o antagonismo transparência científica / obscuridade religiosa; o antagonismo vidas intrafísicas temporárias / vida extrafísica eterna.
Paradoxologia: o paradoxo da maior concretude existencial ser extrafísica.
Politicologia: a parapsicocracia; a lucidocracia; a pacienciocracia; a cosmocracia;
a cosmoeticocracia; a meritocracia; a discernimentocracia.
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Legislogia: a lei do devenir; a lei do movimento ininterrupto; a lei do transformismo;
a lei da seriéxis; a lei da impermanência; a lei da obsolescência; a lei do maior esforço evolutivo
na manutenção da autocoerência; a lei da transparência pública no combate à corrupção; as leis
do Cosmos; as leis da Evoluciologia.
Filiologia: a teaticofilia; a praticofilia; a verbaciofilia; a evoluciofilia; a cienciofilia;
a priorofilia; a coerenciofilia.
Mitologia: os mitos da vida humana única monodimensional.
Holotecologia: a parapsicoteca; a mentalsomatoteca; a pensenoteca; a egoteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca; a comunicoteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Intermissiologia; a Intrafisicologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Ressomatologia; a Mentalsomatologia; a Parageneticologia; a Cosmoeticologia; a Holomemoriologia; a Holobiografologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens teleguiatus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo
sapiens projectius; o Homo sapiens vinculatus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens intermissivista; o Homo
sapiens cognopolita.
V. Argumentologia
Exemplologia: continuidade extrafísica ignorada = a condição fundamental, mais evoluída e definitiva da vida da consciência em progressão constante, ainda desconhecida pela conscin vulgar; continuidade extrafísica autoconsciente = a condição fundamental, mais evoluída e definitiva da vida da consciência em progressão constante conhecida pela conscin intermissivista.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

7202

Caracterologia. Sob a ótica da Autevoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
a tabela com 20 categorias das diferenças básicas entre a identidade extra e as personalidades
consecutivas:
Tabela – Cotejo Identidade Extra – Personalidades Consecutivas
Nos

Identidade Extra

Personalidades Consecutivas

01.

Autoidentificação perdurável

Heteroidentificações transitórias

02.

Autoparagenética (holossoma)

Genéticas (somas)

03.

Comunex paraprocedente

Comunins natais

04.

Consciência extrafísica

Consciência intrafísica

05.

Cons totais (hololucidez)

Cons parciais (semilucidez)

06.

Continuidade do ego real

Compartimentações do ego

07.

Dois veículos (holossoma)

Quatro veículos (holossoma)

08.

Fixação evolutiva

Instabilidade evolutiva

09.

Holobiografia (total)

Autobiografias (parciais)

10.

Holomemoriologia

Minimemórias pessoais

11.

Intermissiologia perdurável

Intrafisicologia fugaz

12.

Intermissividade prolongada lúcida

Intrafisicalidade curta restringida

13.

Megacurriculum multivitae

Curriculum vitae específico

14.

Onomástica autodefinida

Onomástica definida por terceiros

15.

Para-Humanidade

Famílias nucleares

16.

Paraidentidade ininterrupta, infinita

Identidades humanas temporais

17.

Paramundividência cosmovisiológica

Mundividências humanas

18.

Paravisual fixado

Visuais firmados pela Genética

19.

Permanência final

Transitoriedades

20.

Vida real

Vidas ilusórias (palcos)
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a continuidade extrafísica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
06. Ficha evolutiva pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
07. Identidade extra: Egocarmologia; Homeostático.
08. Intencionalidade continuada: Holomaturologia; Homeostático.
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Intermissão prolongada: Intermissiologia; Neutro.
Neoidentidade: Egocarmologia; Neutro.
Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
Parautobiografia: Parageneticologia; Homeostático.
Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
Ranque assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Realce extrafísico: Extrafisicologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO ESSENCIAL DA CONTINUIDADE EXTRAFÍSICA, QUANDO IDENTIFICADA, APRESENTA ENORME
RESPONSABILIDADE EVOLUTIVA PARA A CONSCIÊNCIA
LÚCIDA, INTERMISSIVISTA, SEJA HOMEM OU MULHER.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a continuidade extrafísica da própria
consciência? Já refletiu sobre as responsabilidades advindas desse conhecimento fundamental?
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CONTINUIDADE INTERASSISTENCIAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A continuidade interassistencial é a condição de estabilidade, constância,
manutenção e eficácia da conscin interassistente na prestação de serviços interdimensionais ao
longo do ciclo multiexistencial pessoal (CMP), repercutindo em otimizações pró-evolutivas advindas da abrangência das reflexões e dos resultados obtidos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo continuidade deriva do idioma Latim, continutas, ―continuidade‖.
Surgiu no Século XVII. O prefixo inter procede do idioma Latim, inter, ―no interior de 2; entre;
no espaço de‖. O vocábulo assistência provém do mesmo idioma Latim, assistentia, ―ajuda; socorro‖, e este de assistens ou adsistens, particípio presente de assistere ou adsistere, ―estar ou
conservar-se de pé junto a; estar presente; comparecer; assistir em juízo; assistir à cabeceira; estar
ao pé do leito; estar à porta de alguém‖. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Interassistência permanente. 2. Sustentabilidade interassistencial.
3. Insistência benemerente. 4. Prosseguimento benevolente. 5. Persistência amparadora. 6. Continuísmo cosmoético.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo contínuo:
contínua; continuação; continuada; continuado; continuador; continuadora; continuante; continuar; continuativa; continuativo; continuidade; continuísmo; continuísta; descontínua; descontinuação; descontinuada; descontinuado; descontinuador; descontinuadora; descontinuante; descontinuar; descontinuidade; descontínuo; incontinuidade; incontínuo; maxicontinuidade; pseudocontinuidade.
Neologia. As 3 expressões compostas, continuidade interassistencial, minicontinuidade
interassistencial e maxicontinuidade interassistencial são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Descontinuidade interassistencial. 2. Dispersividade consciencial.
3. Impersistência recinológica. 4. Interrupção da proéxis. 5. Inconstância antiassistencial.
Estrangeirismologia: o continuum interassistencial; o labor full time do interassistente;
o plus evolutivo; a assistência top de linha; o upgrade evolutivo; a persistência no step by step;
a intentio recta.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autexperimentologia Interassistencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Interassistência: esteio evolutivo. Evolução: interassistência contínua.
Coloquiologia. Eis 4 expressões coloquiais referentes ao tema: – Devagar se vai longe.
Devagar e sempre. Um pouco a cada dia. Cada coisa no seu tempo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência; o holopensene pessoal do continuísmo evolutivo; o holopensene pessoal da mantenabilidade; a autopensenidade linear; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a continuidade interassistencial; a manutenção ativa do trabalho tarístico;
a prontidão para assistir; a intencionalidade sadia; a experiência lúcida conservada na mente;
a retenção das vivências experimentadas e registradas na holomemória; a perenidade interassistencial; a vontade evolutiva; a garra; a persistência no ato de ajudar os outros; a manutenção da
tarefa evolutiva; a transformação intraconsciencial constante; o fôlego na qualificação pessoal;
a sustentabilidade holossomática; a experiência oportunizando a fortaleza íntima; a repetição cos-
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moética; a vivência diária da fraternidade; a autolucidez quanto às necessidades dos assistidos;
o autenfrentamento permanente; a prontidão interassistencial; a maturidade perante a vida; a responsabilidade evolutiva; a oportunidade diária para acertar; a predisposição diária para assistir;
a permanência do clima de empatia pessoal; a predisposição para a recin; a motivação lógica,
racional e interassistencial; a satisfação do resultado mantendo a automotivação; a ousadia
permanente no aprofundamento da autopesquisa; o ponteiro da bússola consciencial ajustado
fixamente no Norte da Evoluciologia; o bem-estar íntimo respaldado no bem-estar alheio; a interassistência em via de mão dupla; o aprimoramento interassistencial; a consolidação da satisfação
benévola; o continuísmo consciencial; a abnegação silenciosa; o caminhar para a desperticidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a agenda extrafísica; a tenepes; a ofiex; o comprometimento com os amparadores; a irresistibilidade interassistencial; a lealdade à paraprocedência; a homeostase holossomática interassistencial; o clima interconsciencial permanente de acolhimento; o movimento natural das realidades e pararrealidades;
a entrada no fluxo do Cosmos; a lisura teática no relacionamento interdimensional com o amparo
de função; a autolucidez da posição pessoal de minipeça do Maximecanismo Multidimensional
Interassistencial; a megaeuforização.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante;
o sinergismo ações proexológicas–amparabilidade extrafísica; o sinergismo evolutivo vontade
inquebrantável–intencionalidade cosmoética–autorganização eficaz; o sinergismo racionalidade
cosmoética–cosmovisão multidimensional.
Principiologia: o princípio de viver evolutivamente; o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio da racionalidade cosmoética.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à multidimensionalidade;
o código de prioridades pessoais (CPP); o código de exemplarismo pessoal (CEP).
Teoriologia: a teoria do autodiscernimento multidimensional; a teoria da megafraternidade; a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: a técnica do autaperfeiçoamento contínuo; a técnica de levar tudo de eito;
as técnicas de autodefesa energética; a técnica da interassistencialidade diária; a técnica do voluntariado da tares; a técnica da exaustividade.
Voluntariologia: o voluntariado taconístico; o voluntário retomador de tarefas; o voluntário proativo na interassistência; o voluntário autopesquisador docente; o voluntário tarístico; o voluntariado dedicado à interassistencialidade; o voluntariado conscienciológico; o voluntário-autor; o paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia;
o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Priorizadores Evolutivos; o Colégio Invisível da
Assistenciologia.
Efeitologia: os efeitos motivadores das tertúlias conscienciológicas; os efeitos motivadores dos completismos diários; os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobrepairando o psicossoma; o efeito halo das lembranças intermissivistas pessoais; os efeitos evolutivos da decisão
acertada; o efeito megaeuforizante da consciência realizadora; o efeito otimizador dos resultados observados.
Neossinapsologia: o estudo e a pesquisa gerando neossinapses; a renovação das sinapses após cada realização existencial; a reconstrução das neossinapses a cada ressoma; o apreço
pela formação continuada de neossinapses; a aquisição de neossinapses a partir das neoexperiências assistenciais.
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Ciclologia: o ciclo priorização-repriorização; o ciclo instantâneo assim-desassim; o ciclo ressoma-dessoma no autaprendizado consciencial; o ciclo manutenção-realização; o ciclo
multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
Enumerologia: a assiduidade das tarefas interassistenciais; a permanência nos trabalhos
voluntários; o ato de adaptar-se aos contratempos; a responsabilidade para com a paraprocedência; o compromisso diário da tenepes; a constância na prática diuturna do CPC; a instalação da
ofiex; o alcance de neopatamar evolutivo.
Binomiologia: o binômio sementeira intrafísica–colheita intermissiva; o binômio racionalidade cosmoética–sentimento interassistencial elevado; o binômio atenção ininterrupta–autorreflexão continuada; o binômio recebimento-retribuição.
Interaciologia: a interação vontade-ação; a interação automotivação cosmoética–rendimento evolutivo maior; a interação realizador-amparador.
Crescendologia: o crescendo completismos diários–completismos mensais–completismos
anuais–completismo existencial; o crescendo entusiasmo pré-solução–voliciolina pró-resolução–
–primener pós-solução; o crescendo recebimentos-retribuições; o crescendo evolutivo consréu–
–intermissivista–amparando extrafísico.
Trinomiologia: o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; o trinômio concentração mental–atenção fixada–lucidez; o trinômio experiência-racionalidade-acerto; a autossustentação consciencial no trinômio autopotencialidades-autoconfiança-autorganização.
Polinomiologia: o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo
(autorrevezamento multiexistencial); as interrelações embasadas no polinômio solidariedade-honestidade-seriedade-confiabilidade; o polinômio apatia-antipatia-simpatia-empatia.
Antagonismologia: o antagonismo riqueza de oportunidades / perdularismo; o antagonismo priorização / despriorização; o antagonismo autodiscernimento / antidiscernimento; o antagonismo boavidismo / vida produtiva; o antagonismo vontade débil / vontade inquebrantável;
o antagonismo persistência / dispersão consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de a zona de conflito poder ser a zona de conforto; o paradoxo das pessoas com agenda cheia terem maior disposição para realizar tarefas novas.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; as leis da interassistencialidade; a lei da
empatia; a lei da solidariedade evolutiva cosmoética.
Filiologia: a priorofilia; a neofilia; a intencionofilia; a voliciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a criticofobia; a conviviofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da despriorização; a síndrome da dispersão consciencial;
a síndrome da bússola consciencial danificada.
Maniologia: a fracassomania; a mania de subestimar; a mania do derrotismo; a mania de
postergar; a egomania.
Holotecologia: a evolucioteca; a coerencioteca; a prioroteca; a maturoteca; a interassistencioteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autocosmoeticologia; a Autodeterminologia; a Vivenciologia; a Autexemplologia; a Autopriorologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Decidologia; a Voliciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin com saldo evolutivo; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin javalínica; a conscin pacifista; a conscin perceptiva;
a conscin atilada; a pessoa autorganizada; a conscin-solução; o ser desperto.
Masculinologia: o aprendiz; o professor de Conscienciologia; o exemplarista; o hábil;
o técnico; o verbetógrafo; o reeducador; o tertuliano; o intermissivista; o autodecisor; o conscienciômetra; o compassageiro evolutivo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o voluntário;
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o proexista; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o ectoplasta; o infiltrado cosmoético; o líder fraterno; o epicon lúcido; o cético otimista cosmoético (COC).
Femininologia: a aprendiz; a professora de Conscienciologia; a exemplarista; a hábil;
a técnica; a verbetógrafa; a reeducadora; a tertuliana; a intermissivista; a autodecisora; a conscienciômetra; a compassageira evolutiva; a reciclante existencial; a inversora existencial; a voluntária; a proexista; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a ectoplasta; a infiltrada cosmoética; a líder fraterna; a epicon lúcida; a cética otimista cosmoética (COC).
Hominologia: o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens verponarista.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicontinuidade interassistencial = a condição do pré-desperto, voluntário jejuno, oscilante nas tarefas devido à incompreensão quanto à importância da tares; a maxicontinuidade interassistencial = a condição do desperto, voluntário veterano, mantendo cosmovisão quanto à repercussão do comprometimento e exercício diário do epicentrismo interassistencial
tarístico.
Culturologia: a cultura da exaustividade; a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da
pacificação interconsciencial; a Paracultura da Autorrevezamentologia Multisseriexológica.
Caracterologia. Sob a ótica da Cosmoética, eis listadas a seguir, em ordem alfabética,
14 posturas básicas indispensáveis da conscin interassistente continuísta:
01. Abertismo consciencial: a cosmovisão para ultrapassar obstáculos.
02. Acalmia holossomática: a harmonia entre os veículos de manifestação consciencial.
03. Amparabilidade mentalsomática: o aprimoramento das competências cognitivas.
04. Autoconfiança: a segurança íntima para trabalhar com a multidimensionalidade.
05. Autoconsciência traforista: o autorrealismo perante os autotrafores.
06. Autorreflexão: a observação e reflexão na busca pela retilinearidade pensênica.
07. Bom humor: a satisfação pessoal e o consequente otimismo.
08. Desdramatização: a antivitimização, mantendo a racionalidade.
09. Determinação: a vontade firme, inquebrantável.
10. Espírito de equipe: a liderança cosmoética e a formação de novos líderes.
11. Exemplarismo: a teaticidade cotidiana e a coragem de consolidar recins.
12. Flexibilidade: o abertismo e a neofilia.
13. Paciência: a imperturbabilidade quanto aos fatos da natureza humana e o tempo necessário para autossuperação dos travões pessoais.
14. Resiliência: a rápida recomposição diante de experiências difíceis.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Autoconsciencioterapia, eis listados, em ordem alfabética, 14 procedimentos estratégicos a serem utilizados na superação de crises evolutivas e capazes
de auxiliar na manutenção da continuidade interassistencial:
01. Acompanhamento: acompanhar o assistido até a acabativa interassistencial.
02. Autocrítica: exercer a autocrítica otimista.
03. Cosmoética: ter em mãos o código pessoal de Cosmoética.
04. Criatividade: criar estratégias pessoais facilitadoras do autodesassédio.
05. Disponibilidade: aumentar, paulatinamente, a disponibilidade íntima e temporal ao
exercício da assistência.
06. Higiene Consciencial: manter o holossoma em condições homeostáticas.
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07. Interassistência: realizar diário da interassistência durante 1 ano ininterrupto, levando à qualidade, crescimento e constância interassistencial.
08. Multidimensionalidade: compreender a multidimensionalidade da relação assistente-assistido.
09. Planejamento: planejar a continuidade interassistencial gerenciando crises.
10. Profilaxia: agir preventivamente para evitar surpresas.
11. Retribuição: retribuir os aportes proexológicos através da interassistência.
12. Tenepes: valorizar a paraconexão amparador-tenepessista.
13. Transparência: agir com autenticidade em qualquer circunstância ou dimensão.
14. Voluntariado: manter disponibilidade íntima para atuar na demanda das ICs.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a continuidade interassistencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autorreflexão de 5 horas: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
02. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
03. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
04. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
05. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
06. Exemplo silencioso: Exemplologia; Homeostático.
07. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Inteligência técnica: Tecnologia; Neutro.
09. Intencionalidade continuada: Holomaturologia; Homeostático.
10. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
11. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
12. Propulsor da vontade: Evoluciologia; Neutro.
13. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Silêncio cosmoetificador: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Vida programada: Intrafisicologia; Homeostático.

A CONTINUIDADE INTERASSISTENCIAL REQUER VONTADE FIRME, AUTOCONSCIENTE E A VALORIZAÇÃO
DAS CONQUISTAS PESSOAIS, MOTIVANDO A CONSCIÊNCIA PARA A MANUTENÇÃO DE TAREFAS E DESAFIOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui continuidade interassistencial? Sustenta
a automotivação das ações fraternas perante as adversidades?
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; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.;
3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2004; páginas 235 a 238, 241, 257 a 260.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia;
1 sinopse; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 5ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 355, 356, 366 a 374.
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3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5
x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 404, 410 a 412, 417, 418 e 455.

E. E.
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CONTINUÍSMO CONSCIENCIAL
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O continuísmo consciencial é a qualidade, caráter ou condição sadia, a maior,
da inteireza, sem brechas, sem hiatos, sem fossos e sem neofobias na continuidade da vida consciencial, através da previsão providencial e dos autorrevezamentos e acrescentamentos evolutivos, ininterruptos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo contínuo deriva do idioma Latim, continuus, ―contínuo, sem
descontinuidade‖. Surgiu no Século XIII. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, ―doutrina; escola; teoria ou princípio filosófico, político ou religioso‖. 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
também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Continuísmo dinâmico. 2. Continuidade consciencial. 3. Constância
existencial. 4. Coerência evolutiva. 5. Autorrevezamento multiexistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas continuísmo consciencial, minicontinuísmo consciencial e maxicontinuísmo consciencial são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Descontinuísmo consciencial. 2. Descontinuidade existencial.
3. Inconstância consciencial.
Estrangeirismologia: o follow up consciencial; as relações harmônicas urbi et orbi.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: a retilinearidade da pensenização; a uniformidade dos padrões da autopensenidade.
Fatologia: o continuísmo consciencial; a vida consciencial; a constância; a persistência;
a perseverança; a pertinácia cosmoética; a firmeza de caráter; a autorganização; a bússola consciencial ativa; o talento da presciência; o gráfico retilíneo da estatística do comportamento; a estabilidade pessoal; a produtividade ininterrupta; a costura inconsutil da vida real; a coesão existencial; a confiabilidade na consciência; a vida inteiriça; o seguro de vida; a conquista do pé-de-meia; a cosmovisão; o autodescortino; a existência bem-articulada; a eliminação de contradições;
a minimização das incertezas; a supercongruência dos nexos; o próximo lance entrevisto; os picos
díspares da autevolução; o ponteiro consciencial quando desgovernado; o raciocínio monofásico;
a descontinuidade consciencial; a pululância; a inconstância; a instabilidade consciencial; as brechas do continuísmo consciencial; as soluções periódicas de continuidade; a alienação; o Amanhã.
Parafatologia: a coerência intra e extra física; o autorrevezamento multiexistencial.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico das retrocognições.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: os altos e baixos; as marchas e contramarchas; o vai-não-vai; as idas
e vindas; os avanços e retrocessos; os ziguezagues na conduta; os trancos e barrancos.
Antagonismologia: o antagonismo continuísmo consciencial / mesméxis.
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Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a precognoteca; a ressomatoteca; a cronoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Prospectiva; a Mnemossomatologia; a Holomnemônica; a Paraprofilaxiologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa previdente; a conscin imprevidente; a pessoa segura; a conscin
insegura; a conscin lúcida; a personalidade monobloco; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o conscienciólogo; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o proexólogo; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo.
Femininologia: a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a consciencióloga; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a inversora existencial; a tenepessista;
a ofiexista; a proexóloga; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicontinuísmo consciencial = a realização de autorrevezamentos multiexistenciais autoconscientes; maxicontinuísmo consciencial = a consecução do multicompléxis.
Todo. No contexto da Paraprofilaxiologia, o continuísmo consciencial patrocina a emenda da vivência do momento às vivências imediatamente anteriores e posteriores, incessantemente,
formando o todo coeso e único, nas dimensões existenciais (multidimensionalidade) ou no tempo
e no espaço, inclusive mnemônico (holomemória, autorretrocognições), sem solução de continuidade, nem experiências conscienciais estanques ou regressivas.
Anticosmoético. Segundo a Consciencioterapia, quando anticosmoético, o continuísmo
consciencial pode ser também de alto nível patológico. A automimese existencial da conscin,
quando já desnecessária, só ocorre em função da ausência do continuísmo evolutivo ou da autodesorganização.
Autorrevezamentos. Sob a ótica da Seriexologia, o continuísmo consciencial permite as
automimeses intrafísicas e os autorrevezamentos tanto cosmoéticos quanto anticosmoéticos, ou
patológicos, da consciência no ciclo multiexistencial pessoal. A continuidade consciente e coerente das ações é exigência da própria Vida. Continuísmo consciencial é podar a árvore, cortando
o galho sem estar sentado nele.
Atributos. Por meio da Evoluciologia, a consciência não para e o continuísmo consciencial se assenta em vários atributos conscienciais, por exemplo: lucidez, elaboração do pensamento, intelecção, concentração, atenção, associação de ideias, memórias cerebral, integral e até
a submemória organísmica. O desligamento consciencial é trafar. O continuísmo consciencial
é trafor. O continuísmo é a simulcognição deliberada e a precognição natural do aqui e agora.
Seguimento. Perante a Paracronologia, o continuísmo consciencial exige o follow up
das ideias, personagens e cenários, na dimensão-espaço e na dimensão-tempo cronológico pela
conscin desligada, ou abstraída. O ótimo deste minuto pode ser o péssimo no próximo momento.
Pelo continuísmo evolutivo, a consciência prevê os próximos passos a serem dados no xadrez da
vida multidimensional e nas etapas da evolução autoconsciente, a fim de alcançar a primener,
o compléxis, a holomaturidade, a autoconscientização multidimensional (AM) e a desperticidade.
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Cosmovisão. Do ponto de vista da Holomaturologia, o continuísmo consciencial permite a visão panorâmica ou cosmovisão, de conjunto, das ideias, seres, instituições, ações e da própria História Consciencial Pessoal (HCP).
Fatuística. Como esclarece a Intrafisicologia, eis, por exemplo, 4 evidências nas quais
a pessoa não pensou no lance seguinte: ficar bem na frente da porta do elevador esperando abrir;
deixar objetos espalhados por onde anda; deixar a chave na ignição e bater a porta do carro; usar
fósforo para ver se há combustível no tanque de gasolina.
Choques. Pelos conceitos da Ressomatologia, os choques conscienciais do renascimento
intrafísico e da dessoma afetam a manutenção da condição do continuísmo consciencial, predispondo à paracomatose consciencial e à desconexão na verbação pessoal espalhadas por este Planeta.
Revertério. Em função da Holocarmologia, através da ação permanente e onipresente
do holocarma, a descontinuidade consciencial – ou o raciocínio monofásico – exige o revertério
ou o retorno indesejável da consciência, em piores condições, à cena do crime da negligência.
Gráfico. Sob o prisma da Pensenologia, a autoconsciência quanto ao continuísmo consciencial melhora o gráfico estatístico da conduta da conscin, eliminando os picos díspares das linhas quebradas e mantendo a linha plana e mais uniforme na autopensenidade coerente.
Rupturas. Na análise da Experimentologia, as rupturas racionais são tão só neopatamares evolutivos sustentando o continuísmo consciencial em nível superior ou mais avançado da
evolução extraordinária.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, dentro da especialidade da Evoluciologia, da Enciclopédia da Conscienciologia,
e respectivos temas centrais, evidenciando relação estreita com o continuísmo consciencial, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
1. Abertismo consciencial: Homeostático.
2. Aceleração da História Pessoal: Homeostático.
3. Andaime consciencial: Nosográfico.
4. Ciclo evolutivo pessoal: Homeostático.
5. Escala das prioridades evolutivas: Homeostático.
6. Faixa conscienciológica: Neutro.
7. Planilha evolutiva: Homeostático.

A CONSCIN IMATURA, SÔFREGA, AFADIGADA, PRECIPITADA, IMPULSIVA, IMPRUDENTE OU IMPREVIDENTE,
NÃO ADQUIRIU, AINDA, RAZOÁVEL AUTOCONSCIÊNCIA
PRÁTICA DO CONTINUÍSMO EVOLUTIVO COERENTE.
Questionologia. Você, pessoa adulta, ainda mantém descontinuidade nas manifestações
do ponteiro consciencial como tralha remanescente do brique-a-braque do porão consciencial
anárquico?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 124.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 71.
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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.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 1.099.
4. Idem; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 168 p.; 40 caps.; 17 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2003; página 47.
5. 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.
6. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 21.
7. Idem; Nossa Evolução; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 123.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 492 e 493.
9. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 161.
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CONTINUÍSMO CONSCIENCIOGRÁFICO
(CONSCIENCIOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O continuísmo conscienciográfico é a qualidade, caráter ou condição sadia,
a maior, da inteireza, sem brechas, sem hiatos, sem fossos e sem neofobias na continuidade da escrita conscienciológica de artigos, verbetes, livros ou tratados, fundamentada no paradigma consciencial tarístico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo contínuo deriva do idioma Latim, continuus, ―contínuo; sem descontinuidade‖. Surgiu no Século XIII. O sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós, ―doutrina;
escola; teoria ou princípio filosófico, político ou religioso‖. O vocábulo consciência vem do mesmo idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu
também no Século XIII. O elemento de composição grafia provém do idioma Grego, graphé, ―escrita; escrito; convenção; documento; descrição‖.
Sinonimologia: 1. Continuidade conscienciográfica. 2. Constância conscienciografológica. 3. Persistência grafopensênica. 4. Determinação conscienciográfica. 5. Sustentabilidade
conscienciográfica.
Neologia. As 3 expressões compostas continuísmo conscienciográfico, continuísmo
conscienciográfico iniciante e continuísmo conscienciográfico veterano são neologismos técnicos
da Conscienciografologia.
Antonimologia: 1. Descontinuísmo conscienciográfico. 2. Inconstância conscienciografológica. 3. Incontinuidade conscienciográfica. 4. Postergação conscienciográfica. 5. Dispersividade grafopensênica. 6. Continuidade literária.
Estrangeirismologia: o continuum conscienciográfico; o timing conscienciográfico;
o megafoco mentalsomático nas ideias anywhere, anytime; a persistência no step by step autoral;
o strong profile intelectivo; o breakthrough mentalsomático; o Pesquisarium; o Grafopensenarium; o Gesconarium; o Verbetarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autorresponsabilidade conscienciográfica.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Continuísmo. O escritor veterano acaba entendendo de continuísmo e sabe que
a sua obra, na Proxêmica, é interminável, e, na Cronêmica, é eterna”.
2. “Livro. O primeiro livro da conscin autora puxa o segundo. O livro publicado, em
geral, é incorporado à sua personalidade. Nada supera a cápsula do tempo fundamentada num livro de uma vida humana para outra”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da conscienciografia; o holopensene pessoal do
autorado conscienciológico; o holopensene pessoal do verbetorado conscienciológico; os autografopensenes; a autografopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a sustentação pensênica da grafotares; a autopensenização predominante no pen; os esforços autopensênicos conscienciográficos; a fomentação reiterada do holopensene da escrita; a atmosfera pensênica saturada
pelos neoconstructos conscienciográficos; a autodeterminação ortografopensênica; o materpensene conscienciográfico.
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Fatologia: o continuísmo conscienciográfico; a ortomotivação conscienciográfica constante; a sustentabilidade do trabalho mentalsomático; a manutenção da tarefa evolutiva conscienciográfica; o autenfrentamento conscienciográfico permanente; a priorização do tempo pessoal
para a escrita; as rotinas mentaissomáticas repetitivas inevitáveis; a sucessão de afazeres mentaissomáticos habituais; o aquecimento neuronal mantido continuamente; a expansão do autorrendimento pela repetição das atividades de escrita; o preparo da vida humana para o exercício, em
tempo oportuno, da conscienciografia continuada; o estabelecimento de rotina intrafísica padronizada a fim de liberar o mentalsoma para o trabalho construtivo e perdurável; o planejamento gesconográfico pessoal de curto, médio e longo prazo; a definição do neoprojeto de escrita antes da
finalização do projeto em andamento; o ato de conjugar a escrita de verbetes, artigos e livros tarísticos; a convergência dos temas de pesquisa publicados em vários veículos; a multiplicidade de
canais de publicação da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a infraestrutura informacional cognopolitana predispondo a conscin interessada às produções conscienciográficas continuadas; o antimarasmo autoral instaurado na Cognópolis Foz; o trafor da escrita desenvolvido em sucessivas ressomas na condição de escritor; a auto-herança grafopensênica
do retroescriba; a autodileção grafopensênica; a autorreciclogenia conscienciográfica enquanto
causa e efeito da produtividade gesconológica; o autenfrentamento dos travões da escrita; os desafios intelectuais autoimpostos; a ausência de gaps redaciológicos; a própria história de vida enquanto fonte inesgotável de inspiração para escrever; as ondas de inspirações bem aproveitadas;
o ato de perseverar na escrita regular de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia; o continuísmo verbetográfico abrindo caminho para a escrita do livro pessoal; o passo a passo de construção gradual da automegagescon; o primado da escrita a favor dos outros pela interassistencialidade; o senso de retribuição dos aportes mentaissomáticos recebidos; a responsabilidade de distribuição da autobagagem cognitiva; a responsabilidade evolutiva de fixar os grafopensenes da
Conscienciologia na dimensão intrafísica; o autesforço em compor o legado intelectual concreto
da atual vida humana crítica; a autoconvicção proéxica gesconológica; a autoconsciência da importância da publicação de múltiplas obras; as iniciativas interassistenciais gesconológicas em
prol dos auto e heterolegados mentaissomáticos; o acervo bibliográfico pessoal; a série de livros
publicados; a satisfação do resultado mantendo a automotivação conscienciográfica; o contágio
sadio do desempenho conscienciográfico consistente; o alcance ignorado das ideias veiculadas
a partir das publicações pessoais.
Parafatologia: a doação continuada do patrimônio paracerebral por meio das publicações pessoais; a conquista de parapreceptoria funcional pelo autesforço conscienciográfico contínuo; a rotina mentalsomática favorecendo a amparabilidade extrafísica de função; o autocomprometimento com os amparadores da Gesconologia; o rapport com a equipex conscienciográfica;
o incentivo autoral permanente promovido pelos amparadores extrafísicos; a fertilizadora coautoria das consciexes amparadoras de função; o parapsiquismo intelectual; as achegas matemáticas
multidimensionais auxiliando na manutenção do ritmo de escrita; a inspiração dos amparadores
extrafísicos para o posfácio dos originais fetais gesconológicos no momento do repouso somático;
o acesso gradual à Central Extrafísica da Verdade (CEV); a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a autossustentação energética no labor conscienciográfico; o autodesassédio
mentalsomático necessário para iniciar, manter e finalizar cada novo trabalho conscienciográfico;
a autodesassedialidade intelectual ascendente; o enfrentamento dos assediadores e adversários
ideológicos para materializar, em forma de livros, as verpons desassediadoras e libertadoras das
consciências; a similaridade entre o autocompromisso da escrita diária com as práticas da tenepes;
a assistencialidade atuante da tenepes interconectada às gescons; a tenepes enquanto fonte inspiradora de neoverpons; o registro do teto máximo de lucidez existencial visando a Autorrevezamentologia e a Interassistenciologia Multiexistencial; o megafoco irrevogável nos autocomprometimentos paraprocedenciais da conscin intermissivista lúcida; a responsabilidade do intermissivista diante do cabedal cognitivo haurido na extrafisicalidade e reiterado pelo aporte mentalsomático das obras e tratados da Conscienciologia; a pararresponsabilidade do intermissivista na consolidação e expansão da Conscienciologia.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoconvicção-autodeterminação; o sinergismo automotivação evolutiva–autodisciplina perseverante; o sinergismo força da vontade–força do hábito;
o sinergismo vontade inquebrantável–senso de dever tarístico; o sinergismo escrita diária–
–pensenização retilínea; o sinergismo desenvoltura intelectual–perfomance escrita–desempenho
comunicativo; o sinergismo antimaternidade sadia–filiação conscienciográfica; o sinergismo escrita conscienciológica–amparabilidade; o sinergismo ideativo conexão com a equipex conscienciográfica–fluidez nas pensatas.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio fundamental da acuidade nas autopriorizações; o princípio da
prioridade compulsória (PPC) aplicado à autoprodutividade mentalsomática; o princípio dos paradeveres intermissivos; o princípio da autodisciplina evolutiva; o princípio javalínico do devagar e sempre; o princípio laboral de valer mais o menos regularmente em comparação ao muito
esporadicamente; o princípio de ser preferível o possível realizado ao invés do ideal somente
imaginado; o princípio “nenhum dia sem linha”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula sobre o continuísmo conscienciográfico.
Teoriologia: o caminho consistente da teoria da planificação à acabativa da realização;
a passagem inquestionável do 1% da teoria para os 99% da vivência intelectual; as teorias conscienciológicas vivenciadas e exemplificadas; a teoria da grafoassistência; a teoria da Retribuiciologia; a teoria da Interassistenciologia.
Tecnologia: a técnica da priorização do mais relevante; as técnicas de autodesassédio
autoral; a técnica da diversificação das atividades potencializando a automotivação continuada;
a técnica da estatística motivadora aplicada à produmetria conscienciográfica; a técnica das recins gerando gescons; as técnicas de escrita conscienciológica colocadas em prática; as técnicas
conscienciográficas fundamentadas na Interassistenciologia.
Voluntariologia: o autorado voluntário da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o trio de laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium,
Holociclo e Holoteca).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Escritores da Conscienciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Priorizadores Evolutivos; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos do aproveitamento máximo do tempo evolutivo nas produções
conscienciográficas; o efeito da autorganização no continuísmo conscienciográfico; o efeito acumulativo do registro das autexperiências enquanto subsídios às produções tarísticas; o efeito da
escrita diária; o efeito evolutivo do continuísmo verbetográfico; o efeito proexogênico do autorado; os efeitos da Paragenética pessoal na tendência à intelectualidade; o efeito da autocoerência
ao aplicar o trafor da escrita; o efeito exemplificador da assunção da identidade interassistencial
conscienciográfica; os efeitos das recins na continuidade da escrita em bases cosmoéticas.
Neossinapsologia: as neossinapses autorais e a recuperação de cons magnos advindas
do autempenho conscienciográfico; as neossinapses geradas pelo exercício contínuo da escrita;
a renovação das sinapses após cada realização autoral; a auto-herança em parassinapses ligadas à escrita.
Ciclologia: o ciclo iniciativa-manutenção-acabativa; o ciclo conscienciográfico primeira ideia–última linha; o ciclo ideação imaginativa–realização criativa; o ciclo sustentabilidade-produtividade; o ciclo produção tarística–troca de companhias extrafísicas; o ciclo inspiração-transpiração-retribuição; o ciclo de neoideias contínuas; o ciclo da escrita.

Enciclopédia da Conscienciologia

7217

Enumerologia: a autorganização mentalsomática; o antiperfeccionismo intelectual; a autodisponibilidade neoideiativa; o fôlego pesquisístico; o estofo grafopensênico; a autoliderança
conscienciográfica; a proéxis grafocêntrica. O autocompromisso de priorizar a escrita conscienciológica; o autocompromisso em compartilhar os autoneoachados; o autocompromisso de publicar continuamente artigos, verbetes e livros; o autocompromisso de escrever ao menos 1 verbete
por mês; o autocompromisso de debater pelo menos 1 trabalho em evento científico conscienciológico ao ano; o autocompromisso de escrever 1 capítulo do livro de cada vez; o autocompromisso de iniciar a escrita de neolivro ao entregar os originais da obra finalizada na editora. O relato
de experiências; a autobiografia; o manual técnico; o ensaio filosófico; o dicionário temático;
o tratado científico; a obra-prima pessoal.
Binomiologia: o binômio conscienciografologista-verbaciologista; a proficuidade no binômio hábitos saudáveis–rotinas úteis; o binômio persistência-paciência; o binômio regularidade-periodicidade; o binômio elaboração do projeto–realização da obra; o binômio recin-grafotares; o binômio autorreflexões-neogescons; o binômio neoverpon-neogescon; o binômio livros hoje–autorretrocognições amanhã; o binômio sementeira intrafísica–colheita intermissiva.
Interaciologia: a interação Autorganizaciologia-Gesconologia-Complexiologia; a interação inteligência evolutiva–autorreflexão periódica; a interação automotivação cosmoética–autorrendimento evolutivo; a interação autodesassedialidade-heterodesassedialidade; a interação
faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação esforço autoral–amparo de
função; a interação 1% de inspiração–99% de transpiração.
Crescendologia: o crescendo automotivação–autempenho intelectivo–proficiência gráfica; o crescendo tema idealizado–conscienciografia vivenciada; o crescendo informação arquivada–informação partilhada; o crescendo autotares-heterotares; o crescendo do refinamento estilístico nas obras publicadas pelo autor dedicado; o crescendo autorganização intelectual–autoprodutividade intelectual–autoconfiança intelectual; o crescendo completismos diários–completismos mensais–completismos anuais–completismo existencial.
Trinomiologia: o trinômio Evoluciologia-Priorologia-Proexologia; a dileção pela escrita expressa no trinômio automotivação-trabalho-lazer; o trinômio autopesquisístico autorreflexões-leituras-anotações; o trinômio evolutivo vontade firme–intencionalidade cosmoética–autorganização profícua; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio planejamento-consecução-resultados; o trinômio soluções de problemas–resoluções de conflitos–progressões
de tarefas; o trinômio verbação-teática-confor.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio autoria-revisão-edição-publicação-divulgação.
Antagonismologia: o antagonismo visão atacadista / visão varejista; o antagonismo
proficiência / negligência; o antagonismo coragem intelectual / covardia psicossômica; o antagonismo empolgação fugaz / autodeterminação javalínica; o antagonismo riqueza de oportunidades / perdularismo; o antagonismo autopensenização frutífera / autopensenização ociosa; o antagonismo vida produtiva / boavidismo; o antagonismo rotinas produtivas / rotinas disfuncionais;
o antagonismo conscin doadora de verpons / conscin receptora de verpons; o antagonismo temas
exigindo vazão / temas exigindo maturação; o antagonismo anotação imediata / anotação postergada; o antagonismo escritor publicador / escritor engavetador.
Paradoxologia: o paradoxo de as afinizações pensênicas abstratas tornarem-se ações
conscienciais pragmáticas; o paradoxo de a variedade de atividades, quando inafastável, poder
gerar improdutividade e dispersão consciencial; o paradoxo de a monotonia da rotina poder
favorecer a antimonotonia intelectiva; o paradoxo de os piques esporádicos de alto rendimento
serem menos rentáveis se comparados à rentabilidade profícua em velocidade cruzeiro.
Politicologia: as políticas editoriais da Conscienciologia; a pensenocracia vivenciada.
Legislogia: as leis da interassistencialidade; a lei do maior esforço evolutivo aplicada ao
continuísmo conscienciográfico.
Filiologia: a conscienciografofilia; a grafofilia; a escriptofilia; a gesconofilia; a verbetografofilia; a enciclopediofilia; a comunicofilia; a neofilia; a proexofilia; a priorofilia.
Fobiologia: a criticofobia estagnando o continuísmo conscienciográfico.
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Sindromologia: a profilaxia da síndrome de Amiel; a síndrome da dispersão consciencial (autodespriorização) impossibilitando o continuísmo conscienciográfico; a superação da síndrome da inércia grafopensênica; a supressão da síndrome da proscrastinação relativa à escrita;
o enfrentamento da síndrome do segundo livro.
Maniologia: a mania de banalizar as autovivências.
Mitologia: o mito do “dom” para a escrita; o mito da inspiração sem transpiração.
Holotecologia: a grafopensenoteca; a mentalsomatoteca; a proexoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Grafopensenologia; a Gesconologia;
a Autoinventariologia; a Comunicologia; a Mentalsomatologia; a Proexologia; a Priorologia;
a Eficienciologia; a Autocoerenciologia; a Retribuiciologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin escritora.
Masculinologia: o conscienciografologista; o autor; o articulista; o verbetógrafo; o enciclopedista; o lexicógrafo; o escritor-pesquisador; o revisor; o editor; 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 proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a conscienciografologista; a autora; a articulista; a verbetógrafa; a enciclopedista; a lexicógrafa; a escritora-pesquisadora; a revisora; a editora; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens creativus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: continuísmo conscienciográfico iniciante = o praticado pela autora ou
autor principiante há, pelo menos, 1 ano; continuísmo conscienciográfico veterano = o praticado
pela autora ou autor experiente há mais de década.
Culturologia: a cultura da primazia da escrita; a cultura da valorização da escrita lúcida; a cultura da priorização grafopensênica; a cultura da Conscienciografologia Lúcida.
Desenvolvimento. Sob a ótica da Mentalsomatologia, eis, em ordem alfabética, 20 hábitos saudáveis capazes de auxiliar na manutenção de rotinas úteis visando o desenvolvimento do
continuísmo conscienciográfico:
01. Autodidatismo. O hábito do se dedicar ao autodidatismo.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Autorreflexão. O hábito da autorreflexão produtiva.
Concentração. O hábito da concentração mental.
Conexão. O hábito de se conectar aos amparadores extrafísicos.
Consulta. O hábito de consultar dicionários.
Cosmovisão. O hábito de pensar grande.
Discussão. O hábito de discutir sobre escrita.
Enumeração. O hábito de fazer enumerações.
Escrita. O hábito de escrever diariamente.
Estudo. O hábito de estudar temas prioritários.
Imaginação. O hábito de dirigir a própria imaginação.
Informação. O hábito de se manter informado.
Leitura. O hábito da ler textos técnicos.
Manutenção. O hábito de manter papel e caneta sempre à mão.
Pensamento. O habito de pensar na escrita.
Pesquisa. O hábito de pesquisar multidimensionalmente.
Realização. O hábito de realizar trabalhos mentaissomáticos disciplinadamente.
Registro. O hábito de registrar as autovivências.
Retilinearidade. O hábito da pensenização retilínea.
Revisão. O hábito de revisar os próprios textos.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o continuísmo conscienciográfico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autoindulgência intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
02. Ciclo autoverbetográfico: Lexicologia; Homeostático.
03. Conscienciografia: Comunicologia; Neutro.
04. Conscienciografologista: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Continuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
07. Continuísmo verbetográfico: Ortografopensenologia; Homeostático.
08. Grafofilia: Conscienciografologia; Neutro.
09. Intencionalidade continuada: Holomaturologia; Homeostático.
10. Megafoco permanente: Megafocologia; Neutro.
11. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
12. Recexologia Conscienciográfica: Conscienciografologia; Homeostático.
13. Ritmo mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Síndrome da inércia grafopensênica: Parapatologia; Nosográfico.
15. Verbetografofilia: Enciclopediologia; Homeostático.

A AUTOPENSENIDADE, DIRIGIDA COSMOETICAMENTE
PARA A PUBLICAÇÃO REITERADA DE OBRAS TARÍSTICAS, PERMITE-NOS EVITAR A AUSÊNCIA INDEFENSÁVEL
DE RETRIBUIÇÕES INTELECTUAIS PROEXOLÓGICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, utiliza a técnica do continuísmo conscienciográfico? Sustenta a autoprioridade grafopensênica sem desvios nas extrapautas e adversidades?
Quais os resultados alcançados até o momento?
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CONTINUÍSMO VERBETOGRÁFICO
(ORTOGRAFOPENSENOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O continuísmo verbetográfico é a qualidade, caráter ou condição sadia de
autodeterminação do neoverbetógrafo, ou neoverbetógrafa, em perseverar na escrita regular de
verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia, autolúcido(a) quanto à oportunidade evolutiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo contínuo deriva do idioma Latim, continuus, ―contínuo; sem descontinuidade‖. Surgiu no Século XIII. O primeiro sufixo ismo procede do idioma Grego, ismós,
―doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou
resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro
mórbido; condição patológica‖. A palavra continuísmo apareceu no Século XX. O vocábulo
verbo vem do idioma Latim, verbum, ―palavra; vocábulo; termo; expressão‖, opondo-se a res,
―coisa; realidade‖. Surgiu em 1279. O segundo sufixo ete, ―diminutivo‖, apareceu no Século XV.
A palavra verbete surgiu em 1881. O elemento de composição grafia deriva do idioma Grego,
graphe, ―escrita; escrito; convenção; documento; descrição‖.
Sinonimologia: 1. Perseverança verbetográfica. 2. Constância na redação de neoverbetes. 3. Determinação verbetográfica. 4. Periodicidade na publicação de verbetes. 5. Continuidade enciclopédica. 6. Sustentabilidade verbetográfica.
Neologia. As 4 expressões compostas continuísmo verbetográfico, continuísmo verbetográfico elementar, continuísmo verbetogáfico intermediário e continuísmo verbetográfico avançado são neologismos técnicos da Ortografopensenologia.
Antonimologia: 1. Descontinuidade verbetográfica. 2. Inconstância na redação de neoverbetes. 3. Postergação da escrita verbetográfica. 4. Incontinuidade na redação de verbetes.
Estrangeirismologia: o ranking dos verbetógrafos no website do Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística (ICGE); o Verbetarium; o continuum evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Teaticologia Verbetográfica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Verbetes geram verbetes.
Coloquiologia. – O ato de tirar o corpo fora na procrastinação da redação do primeiro
verbete. O ato de saltar de banda ao esquivar-se do agendamento da defesa do próprio verbete.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do enciclopedismo sustentado; a retilinearidade ortopensênica; a sustentação pensênica da grafotares; os nexopensenes; a nexopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o holopensene doméstico construído para redigir verbetes; os
ortopensenes reiterados; a autodeterminação ortografopensênica; a ortofôrma holopensênica do
Holociclo favorecendo a produção de neoverbetes.
Fatologia: o continuísmo verbetográfico; a redação diária de neoverbetes; a colaboração
no fluxo de produtividade verbetográfica; as revisões das entradas enciclopédicas alheias, acelerando a escrita dos próprios verbetes; a rotina mentalsomática; os hábitos intelectuais sadios; a hiperacuidade quanto a possíveis temas enciclopédicos; o aproveitamento das vivências do verbetógrafo; o escoamento dos temas de autopesquisa; a garimpagem das neoideias verbetáveis; a polimatia do autor de inúmeros verbetes; os dicionários cerebrais ativos, notadamente o verponológico; a ausência de gaps redaciológicos; o discernimento para distinguir entre latência verbetográfica e pit stop estratégico; a autocorrupção de o docente conscienciológico esquivar-se do autorado
verbetográfico; a zona de conforto do autor de único verbete; a determinação do enciclopedista
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em transpor as próprias lacunas na teática grafológica; o aproveitamento dos posfácios dos originais; a janela de oportunidade verbetográfica; a perda do bonde da Gruporrevezamentologia Multiexistencial ao não publicar verbetes; o Programa Verbetografia no formato Educação a Distância (EAD), globalizando a técnica enciclopédica conscienciológica; o Manual de Verbetografia;
a ancoragem verbetológica; a demanda ao verbetógrafo, ao final da defesa no Tertuliarium: ―esperamos mais 100 verbetes‖; o senso de pertencimento ao Grupo dos 500 Neoverbetógrafos;
a condição exemplarista do verbetógrafo e Amigo da Enciclopédia; o compléxis verbetográfico;
o senso de responsabilidade quanto à rotina tarística do Tertuliarium; os verbetes do Dicionário
de Argumentos da Conscienciologia (DAC), parceiros diários dos neoverbetes da Enciclopédia
da Ciência das Ciências.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante e depois da escrita e defesa do verbete pessoal; o amparo de função técnico especializado presente na
tarefa verbetográfica; a tenepes enquanto inspiradora de neotítulos; a coleta recorrente de temas
verbetográficos durante as projeções conscientes; a justa retribuição ao investimento dos parapreceptores do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo verbetógrafo-revisor; o sinergismo priorização–produção gesconológica; o sinergismo vontade-intenção-realização; o sinergismo conteúdo-forma;
o sinergismo timing da revisão–timing da devolução.
Principiologia: o princípio de “nenhum dia sem linha”; o princípio da descrença (PD);
o princípio “isto é para mim”, em relação ao autorado verbetográfico; o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio dos paradeveres intermissivos; o princípio popular “devagar e sempre”; o princípio da evolução grupal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do neoverbetógrafo.
Teoriologia: a teoria e a prática dos autores transformadas em tares verbetográfica.
Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica do detalhismo; a técnica verbetográfica; a técnica de não deixar para amanhã a redação do neoverbete; a técnica da autexposição
desdramatizada; a técnica das pensatas conscienciológicas; a técnica do copião verbetográfico
auxiliando na defesa do neoverbete; a técnica de 50 vezes; a técnica homeostática do “pinga-fogo” preparatória à defesa do verbete.
Voluntariologia: os voluntários-revisores da Enciclopédia da Conscienciologia; os voluntários do Tertuliarium responsáveis pelas tertúlias diárias; os voluntários impressores dos
neoverbetes; o continuísmo dos voluntários verbetógrafos assíduos da megagescon grupal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Enciclopediologia.
Efeitologia: o efeito retroalimentador mentalsomático da publicação verbetográfica;
o efeito interassistencial do continuísmo verbetográfico; o efeito bola de neve do sequenciamento
autoral; o efeito retrocognitor da pesquisa verbetográfica; os efeitos na autestima do neoverbetógrafo ao inserir-se na Enciclopédia da Conscienciologia; o efeito cascata do primoverbete;
o efeito potencializador de sentar-se na “cadeira dos réus”, no Tertuliarium.
Neossinapsologia: a produção de neossinapses na constância verbetográfica; o acervo
neossináptico do autor de neoverbetes.
Ciclologia: o ciclo escrever-revisar-publicar; o ciclo vivenciar-anotar-incluir as notas
pessoais no próprio verbete; o ciclo autoverbetográfico gerando autoconfiança intelectual.
Enumerologia: a escrita do primeiro verbete; a defesa do primoverbete; a repercussão
da transmissão online do verbete; a motivação para o segundo verbete; a implantação da rotina
pesquisística na redação de neoverbetes; a experiência acumulada com o sequenciamento de verbetes; a sustentabilidade grafotarística na publicação periódica de verbetes.
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Interaciologia: a interação estilo autoral–estilo enciclopédico; a interação insistência-experiência-sapiência; a interação revisando-revisor; a interação teletertuliano-verbetógrafo;
a interação tertuliano-verbetógrafo; a interação entre conscins e consciexes no Tertuliarium;
a interação dos temas de verbetes indicando a expertise do autor.
Crescendologia: o crescendo primeiro verbete–segundo verbete; o crescendo escriba-neoverbetógrafo; o crescendo beletrismo-enciclopedismo; o crescendo papirólogo-verbetólogo;
o crescendo Helenismo-Conscienciologia.
Trinomiologia: o trinômio professor-verbetógrafo-conscienciólogo; o trinômio automotivação-trabalho-lazer aplicado no continuísmo verbetográfico; o trinômio Holociclo-Holoteca-Tertuliarium; o trinômio Lexicomática-Bibliomática-Verbetomática; o trinômio vontade-decisão-ação; o trinômio coragem-ousadia-determinação; o trinômio subcérebro-cérebro-paracérebro.
Polinomiologia: o polinômio título-Tematologia-Definologia-Sinonimologia-Antonimologia enquanto comissão de frente do neoverbete.
Antagonismologia: o antagonismo quantificação da qualidade / qualificação da quantidade; o antagonismo engavetar / publicar; o antagonismo celebridade superficial / autoridade
moral; o antagonismo debate / embate; o antagonismo Literatura / Enciclopedismo; o antagonismo dispersão / concentração; o antagonismo autofuga / autenfrentamento; o antagonismo autexclusão verbetográfica / autoinclusão verbetográfica.
Paradoxologia: o paradoxo do professor de Conscienciologia com o verbete engavetado por temer a aula-defesa no Tertuliarium.
Politicologia: a política autoral cognopolitana favorecedora da liberdade de pensamento
e de expressão.
Legislogia: a lei do maior esforço verbetográfico.
Filiologia: a cognofilia; a verbetofilia; a proexofilia; a neofilia; a grafofilia; a bibliofilia;
a pesquisofilia; a comunicofilia.
Fobiologia: a superação da verbetofobia por meio da autoinserção enciclopédica voluntária; a terapêutica definitiva da grafofobia promovida pelo continuísmo verbetográfico.
Sindromologia: a síndrome da inércia grafopensênica; a síndrome de Amiel; a síndrome da subestimação manifesta pela conscin intelectualmente capaz, mas pusilânime em relação
ao autorado verbetográfico; a síndrome da dispersão consciencial do incompletista autoral.
Holotecologia: a encicloteca; a tertulioteca; a comunicoteca; a linguisticoteca; a cognoteca; a proexoteca; a grafopensenoteca; a prioroteca.
Interdisciplinologia: a Ortografopensenologia; a Verbetologia; a Verbetografia; a Conformática Verbetográfica; a Enciclopediometria; a Autodeterminologia; a Autorganizaciologia;
a Retribuiciologia; a Proexologia; a Redaciologia, a Lexicologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o continuísta verbetográfico; o verbetógafo; o verbetólogo; o intermissivista; o escriba; o revisor; o escritor; o persistente; o autodeterminado; o autorganizado; o completista; o autorrevezador multiexistencial; o maxiproexista.
Femininologia: a continuísta verbetográfica; a verbetógrafa; a verbetóloga; a intermissivista; a escriba; a revisora; a escritora; a persistente; a autodeterminada; a autorganizada; a completista; a autorrevezadora multiexistencial; a maxiproexista.
Hominologia: o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens
encyclomaticus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens tertulianus.

Enciclopédia da Conscienciologia

7224

V. Argumentologia
Exemplologia: continuísmo verbetográfico elementar = a escrita anual de neoverbete
para a Enciclopédia da Conscienciologia; continuísmo verbetográfico intermediário = a escrita
semestral de neoverbete para a Enciclopédia da Conscienciologia; continuísmo verbetográfico
avançado = a escrita rotineira de neoverbete para a Enciclopédia da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura tertuliana; a cultura verbetográfica; a cultura enciclopédica.
Caracterologia. Eis, em ordem alfabética, 16 características da conscin continuísta, homem ou mulher, concernente à autoinserção enciclopédica, seguidas das respectivas filias:
01. Assistencialidade grafopensenológica. Assistenciofilia.
02. Associação de ideias. Nexofilia.
03. Autoconfiança autoral. Intelectofilia.
04. Autoconvicção proéxica gesconológica. Proexofilia.
05. Autodidatismo. Bibliofilia.
06. Autorganização pesquisística. Pesquisofilia.
07. Curiosidade sadia. Neofilia.
08. Detalhismo. Percucienciofilia.
09. Escrita diária. Constanciofilia.
10. Estudo sistemático. Cognofilia.
11. Gosto pela escrita. Grafofilia.
12. Parapsiquismo intelectual. Parapsicofilia.
13. Polivalência. Gnosiofilia.
14. Registro permanente. Registrofilia.
15. Valorização das autexperiências. Experimentofilia.
16. Vontade férrea. Autodeterminofilia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o continuísmo verbetográfico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa falha: Experimentologia; Nosográfico.
02. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
03. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
04. Ciclo autoverbetográfico: Lexicologia; Homeostático.
05. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
06. Enciclopediometria: Redaciologia; Neutro.
07. Evitação do autodesperdício: Autoproexologia; Homeostático.
08. Gap teático: Incoerenciologia; Nosográfico.
09. Janela de oportunidade: Evoluciologia; Homeostático.
10. Manutenção dinâmica: Constanciologia; Homeostático.
11. Ortodecisão reiterada: Autodeterminologia; Homeostático.
12. Parapedagogiologia Verbetográfica: Reeducaciologia; Homeostático.
13. Teatro conscienciográfico: Evocaciologia; Homeostático.
14. Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
15. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.
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O CONTINUÍSMO VERBETOGRÁFICO REFLETE A AUTORGANIZAÇÃO GRAFOTARÍSTICA DAS CONSCINS ATILADAS
SOBRE A MEGAOPORTUNIDADE DE AUTOINSERÇÃO MAXIPROEXISTA NA ENCICLOPÉDIA DA CONSCIENCIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui perfil continuísta ou procrastinador em
relação às gescons pessoais? Até quando vai empurrar com a barriga o próprio sequenciamento
verbetográfico?
E. M. M.
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CONTRADANÇA EVOLUTIVA
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A contradança evolutiva é a metáfora esclarecedora sobre o ato e / ou efeito da alternância ou mudança sucessiva de papéis existenciais da consciência, em diferentes grupos, contextos, períodos e épocas, ao longo da série de ressomas e dessomas, ao modo de coreografia seriexológica regida pelos evoluciólogos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo contradança vem do idioma Francês, contredanse, ―quadrilha,
dança na qual os parceiros ficam face a face‖, adaptado do idioma Inglês popular, country-dance,
―dança nativa inglesa, na qual os participantes postam-se face a face, em fila‖. Surgiu no Século
XVII. A palavra evolutiva procede também do idioma Francês, evolutif, de evolution, e esta do
idioma Latim, evolutio, ―ação de percorrer, de desenrolar‖. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Alternância de papéis evolutivos. 2. Contradança seriexológica.
3. Coreografia multiexistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas contradança evolutiva, contradança evolutiva
compulsória e contradança evolutiva voluntária são neologismos técnicos da Seriexologia.
Antonimologia: 1. Estagnação evolutiva. 2. Automimese improdutiva. 3. Situação de
antepassado de si mesmo.
Estrangeirismologia: a contredanse dos parceiros evolutivos; o Retrocognitarium coletivo; a mudança do Zeitgeist a cada neorressoma.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às estratégias autorrevezamentológicas.
Ortopensatologia: “Contrapontos. Nossas ações se entrecruzam. A contradança da vida é constituída pelos contrapontos dos nossos atos”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do auto e heterorrevezamento seriexológico; o holopensene grupal retrocognitivo; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os seriexopensenes; a seriexopensenidade; a fôrma holopensênica; o materpensene preservado ressoma após ressoma.
Fatologia: as reconfigurações dos papéis existenciais a cada ressoma; o arranjo calculado da constelação familiar; a alternância de parceiros evolutivos no minueto da vida humana;
o desapego inteligente de configurações parentais temporárias; o autengano da conscin relutante
na troca de gênero do futuro soma; a identificação patológica com o ginossoma e / ou androssoma, dificultando as reciclagens; as empatias interconscienciais; as antipatias interconscienciais;
a troca de personagens dentro da mesma cenografia evolutiva; a alternância entre a díade autor-leitor das próprias obras, em ressomas sucessivas.
Parafatologia: a contradança evolutiva; a possibilidade de intensificar os acertos grupocármicos; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a expertise dos evoluciólogos ao
comporem a cenoplastia multiexistencial do grupo evolutivo afinizado; as comunexes especializadas em Paratecnologia Ressomática; as equipexes de amparadores experts em Seriexologia; os
parabastidores da Noite de Gala Mnemônica (Data-base: junho de 2015) compondo parapsicodrama explicitador da contradança evolutiva; a comparação de parassociogramas de personalidades
consecutivas ratificando a contradança seriexológica; o cosmorama explicitado nas pesquisas holobiográficas coletivas; as pesquisas de retrovidas mapeando os retrocenários existenciais; as pesquisas retrocognitivas de campo favorecendo as sincronicidades interpares; a leveza da cons-
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ciência em dançar seriexologicamente conforme a música; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático na condição de ensaio coletivo da megadança seriexológica; a reurbanização extrafísica
(reurbex); o elenco das retrovidas repetido na vida atual, em personagens diferentes; a pesquisa
seriexológica das biografias de grupos afinizados, a exemplo das personalidades da Encyclopédie
francesa pelos voluntários da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica
(ENCYCLOSSAPIENS); o autorrevezamento gesconográfico; o saldo interassistencial das retrovidas; as marcas paragenéticas do palimpsesto consciencial; a megacoreografia da dança do Cosmos engendrada pelas Consciexes Livres (CLs).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das retrovidas encadeadas; o sinergismo pesquisas seriexológicas individuais–pesquisas seriexológicas grupais.
Principiologia: o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio de todo encontro interconsciencial ser reencontro; o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); os códigos de convivência fraterna.
Teoriologia: a teoria da troca de papéis (role-taking); a teoria da fôrma holopensênica.
Tecnologia: a técnica da conscin-cobaia seriexológica; a técnica do cotejo dos 100 itens
do temperamento; a técnica do autoinventariograma; a técnica da autopesquisa retrocognitiva de
campo; a técnica do dia evolutivamente útil aplicado à pesquisa seriexológica.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico configurando cenário favorável
à contradança evolutiva; os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) na condição
de atores e atrizes de neoenredos existenciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autevoluciologia; o Colégio Invisível da Autocosmoeticologia; o Colégio Invisível da Autopensenologia.
Efeitologia: o efeito das ressomas planejadas; o efeito impactoterápico da assunção de
personalidade consecutiva.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias às neorreconfigurações existenciais.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo alternante ginossoma-androssoma; o ciclo
líder-liderado; o ciclo reparatório erro-correção-acerto.
Enumerologia: a contradança entre algoz e vítima; a contradança entre líder e liderado;
a contradança entre escritor e revisor; a contradança entre autor e leitor; a contradança entre os
duplistas evolutivos; a contradança entre assistente e assistido; a contradança das amizades raríssimas.
Binomiologia: o binômio dança-contradança; o binômio retrossenha-retroego; o binômio personalidade consecutiva–identidade extra; o binômio memória biográfica–memória retrobiográfica.
Interaciologia: a interação retrogenética-neogenética; a interação Temperamentologia-Seriexologia; a interação retrovida crítica–vida hipercrítica atual.
Crescendologia: o crescendo casal incompleto–casal completo; o crescendo cérebro-paracérebro; o crescendo das reciclagens multiexistenciais; o crescendo História–Para-História; o crescendo sociograma-parassociograma.
Trinomiologia: o trinômio conscin-cobaia do Conscienciograma–conscin-cobaia proexológica–conscin-cobaia seriexológica; o trinômio passado-presente-futuro.
Polinomiologia: o polinômio estilo-elegância-porte-carisma; o polinômio retrovidas-retrossomas-retroculturas-retrocognições.
Antagonismologia: o antagonismo contradança seriexológica / automimese estagnante.
Paradoxologia: o paradoxo seriexológico androtemperamento no ginossoma e ginotemperamento no androssoma; o paradoxo de a conscin não conseguir lembrar, ordinariamente, das
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próprias experiências pretéritas; o paradoxo seriexológico temperamento idêntico–compleição
física discrepante.
Politicologia: a evoluciocracia; a meritocracia; a seriexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na adaptação evolutiva das vidas sucessivas.
Filiologia: a seriexofilia; a autopesquisofilia; a sociofilia; cogniciofilia.
Fobiologia: a profilaxia da seriexofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da autovitimização.
Mitologia: a quebra dos mitos sobre a alternância de gênero em sucessivas ressomas.
Holotecologia: a experimentoteca; a mnemoteca; a seriexoteca; a convivioteca; a historicoteca; a ressomatoteca; a biografoteca; a cosmovisioteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Autopesquisologia; a Holomemoriologia; a Conviviologia; a Intermissiologia; a Multiconsecutivologia; a Pensenologia; a Retrocogniciologia;
a Para-Historiologia; a Evoluciologia; a Interexistenciologia; a Seriexometria.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin coreógrafa evolutiva; a conscin lúcida; a isca humana lúcida;
o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o contradancista evolutivo; o valsista seriexológico; o intermissivista;
o seriexólogo; o evoluciólogo.
Femininologia: a contradancista evolutiva; a valsista seriexológica; a intermissivista;
a seriexóloga; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens paraperceptiologus;
o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens cognitor; o Homo
sapiens autohereditator; o Homo sapiens biographicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: contradança evolutiva compulsória = a alternância de papéis existenciais
sem a plena anuência do(a) ressomando(a), considerando a situação de interprisão e as necessidades de recomposição; contradança evolutiva voluntária = a alternância de papéis existenciais com
a plena anuência do(a) ressomando(a), considerando a relativa liberdade de escolha e as necessidades de recomposição.
Culturologia: a cultura seriexológica; a cultura da evolução calculada.
Casuística. O livro psicografado Cristo Espera por Ti ilustra o processo da contradança
evolutiva, quando personalidade-chave do enredo, com base em fatos reais na França do Século
XIX, está prestes a ressomar. Sob a orientação de consciex amparadora especialista em Evoluciologia, reluta em renascer em androssoma, após existência desastrosa em soma feminino.
Taxologia. Eis, em ordem alfabética, 31 modalidades de troca de papéis existenciais,
ampliando o escopo das perquirições do pesquisador ou pesquisadora interessados na investigação seriexológica alternante:
01. Contradança amparador-amparando.
02. Contradança amparador-assediador.
03. Contradança belicista-pacifista.
04. Contradança biblioclasta-bibliófilo.
05. Contradança biógrafo-biografado.
06. Contradança caçador-ambientalista.
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07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
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Contradança cientista-artista.
Contradança comunista-capitalista.
Contradança consciencioterapeuta-evoluciente.
Contradança consciex intermissivista–conscin intermissivista.
Contradança crédulo-cético.
Contradança dupla evolutiva–casal incompleto.
Contradança enciclopedista-lexicógrafo.
Contradança energizador-energizado.
Contradança escravo-abolicionista.
Contradança escritor-copista.
Contradança esposo-esposa.
Contradança evoluciólogo-ressomante.
Contradança ginossoma-androssoma.
Contradança infiltrado cosmoético–interprisioneiro.
Contradança inquisidor-herege.
Contradança inversor-reciclante.
Contradança mãe-filho.
Contradança mecenas-intelectual.
Contradança médico-paciente.
Contradança monarca-plebeu.
Contradança nazista-judeu.
Contradança orador-escritor.
Contradança pai-filha.
Contradança preceptor-preceptorando.
Contradança tradutor-traduzido.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a contradança evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
02. Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
03. Autopesquisa retrocognitiva de campo: Autorretrocogniciologia; Neutro.
04. Clivagem evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
05. Crescendo retrocognição-neorresponsabilidade: Seriexologia; Homeostático.
06. Efeito da autosseriexialidade: Seriexologia; Neutro.
07. Hábito retrocognitivo: Seriexologia; Neutro.
08. Indício multiexistencial: Autorrevezamentologia; Neutro.
09. Interexistencialidade lúcida: Seriexologia; Homeostático.
10. Palimpsesto consciencial: Parageneticologia; Neutro.
11. Pangrafia grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
12. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
13. Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
14. Tarefa seriexológica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
15. Zum mnemônico: Autorretrocogniciologia; Neutro.
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NA CONTRADANÇA EVOLUTIVA, A ALTERNÂNCIA DOS
PAPÉIS EXISTENCIAIS REPRESENTA A OPORTUNIDADE
DE ENGENDRAR NEOCENOGRAFIAS SERIEXOLÓGICAS,
RECOMPONDO VÍNCULOS E ACERTOS GRUPOCÁRMICOS.
Questionologia. No percurso pelas múltiplas existências você, leitor ou leitora, considera a hipótese de realizar contínua contradança evolutiva com os próprios pares? Quais os resultados assistenciais?
Filmografia Específica:
1. Voltar a Morrer. Título Original: Dead Again. País: EUA. Data: 1991. Duração: 107 min. Gênero: Suspense. Idade (censura): 18 anos. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco; & Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês & Português (em DVD). Direção: Kenneth Branagh. Elenco: Kenneth Branagh; Andy Garcia; Emma Thompson; Lois Hall;
Richard Easton; Jo Anderson; Patrick Montes; Raymond Cruz; & Robin Williams. Produção: Lindsay Doran; Charles
H. Maguire; & Sydney Pollack (produtor executivo). Desenho de Produção: Tim Harvey. Direção de Arte: Sydney
Z. Litwack. Roteiro: Scott Frank. Fotografia: Matthew F. Leonetti. Música: Patrick Doyle. Montagem: Peter E. Berger.
Cenografia: Jerry Adam. Companhia: Mirage; & Paramount Pictures. Sinopse: Detetive se vê sem pistas ao ser contratado para ajudar bela vítima de amnésia, atormentada por pesadelos cheios de sangue.
Bibliografia Específica:
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 428.

E. M. M.
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CONTRAFLUXO AO COSMOS
(CONTRAFLUXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O contrafluxo ao Cosmos é o transtorno, contratempo, dificuldade, embaraço, empecilho, entrave ou corrente contrária ao movimento evolutivo e contínuo dos pensenes,
atos, fatos, parafatos, fenômenos ou parafenômenos, exigindo maior discernimento, organização
e vontade da conscin, homem ou mulher, para o deslanche existencial e manutenção do propósito
interassistencial convergente com o fluxo cosmoético.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O prefixo contra deriva do idioma Latim, contra, ―em frente de; em oposição a‖. Apareceu no Século XIII. O termo fluxo provém do mesmo idioma Latim, fluxus, ―corrimento‖, de fluere, ―fluir; correr‖. Apareceu no Século XIV. O vocábulo cosmos vem do idioma
Grego, kósmos, ―ordem, organização; mundo, universo‖. Surgiu em 1563.
Sinonimologia: 1. Fluxo contrário ao Cosmos. 2. Contracorrente cósmica. 3. Contramão evolutiva. 4. Acidente de percurso. 5. Obstáculo à evolução. 6. Adversidade. 7. Complicador da proéxis. 8. Fluxo antievolutivo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo fluxo: afluxo; antifluxo; autocontrafluxo; biofluxo; confluxo; contrafluxo; Contrafluxologia; cosmofluxo;
defluxo; efluxo; fluxão; fluxibilidade; fluxímetro; fluxionário; fluxível; fluxograma; Fluxologia;
heterocontrafluxo; influxo; interfluxo; maxifluxo; megafluxo; minicontrafluxo; minifluxo; neofluxograma; perfluxo; pró-fluxo; refluxo.
Neologia. As duas expressões compostas autocontrafluxo ao Cosmos e heterocontrafluxo ao Cosmos são neologismos técnicos da Contrafluxologia.
Antonimologia: 1. Fluxo cósmico. 2. Megafluxo do Cosmos. 3. Sincronia evolutiva.
4. Status momentosus.
Estrangeirismologia: a conscin na condição de accident proneness; o stress; o bypass;
o stent; o pitbull em casa; a falta de checkup clínico periódico; o be alert.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à versatilidade para a autossuperação das vicissitudes humanas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Contrafluxo
requer discernimento.
Coloquiologia: – Em rio de piranha, jacaré nada de costas; cautela e caldo de galinha
não fazem mal a ninguém; há males que vem para o bem.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal predisponente ao contrafluxo; o contrafluxo holopensênico; o conflito entre holopensenes gerando contrafluxos; o holopensene pessoal da autodesorganização; o holopensene pessoal anticosmoético; a fôrma holopensência nosológica; o morfopensene antievolutivo; a pressão holopensênica nociva; o holopensene familiar estagnado; o holopensene grupal dogmático; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; o holopensene
profilático do contrafluxo; o holopensene da autocrítica; o holopensene da autopesquisa; o holopensene da assistencialidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: o contrafluxo ao Cosmos; a hora do contrafluxo; o dia da incompletude; o miniacidente; a cadeia de pequenas falhas desencadeando o acidente; o erro agravante; o erro fatal;
a falha técnica; a falha humana; o acidente aéreo; a queda no fornecimento de energia elétrica;
a falha no notebook; a perda do arquivo eletrônico; a conta egocármica; a enfermidade somática;
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o erro médico; o coma; o infarto; o fator cancerígeno; a gripe; a cárie; a dor de cabeça; a enfermidade psicossomática; a taquicardia; os queloides psicossomáticos; a coragem deslocada; a descarga de adrenalina na corrente sanguínea; a enfermidade mentalsomática; as autocorrupções; o assédio moral; as patologias sociais predisponentes do contrafluxo; a coleira do ego; os esportes radicais; a multidão; os vícios; a sobrecarga no trabalho; o acidente de trabalho; as convenções sociais; o capitalismo selvagem; a violência urbana; o assalto; o contrabando; a rua sem saída; as
automimeses estagnadoras; a falta de prevenção dos contrafluxos; a economia na prevenção de
acidentes; a falta de manutenção do veículo; os trafares promovendo contrafluxos; a obnubilação
da lucidez; a falta de comunicação; o malentendido; o segundo de distração; a vontade débil;
o impedimento momentâneo; as chaves perdidas; o gastar antes de poupar; o problema; o busílis;
o gargalo; a pendência; o nó górdio; o fator de compressão consciencial; os contrafluxos no exercício da docência conscienciológica; o travão na autopesquisa; o agente predisponente de revés
cosmoético; a profilaxia do contrafluxo; o autodiscernimento para superação do contrafluxo; a autorganização; a caminhada produtiva no contrafluxo da Socin; as medidas para evitação dos incidentes nos cursos conscienciológicos; o céu de brigadeiro proexológico; a maxifraternidade sobrepairando os contrafluxos ao Cosmos; a Cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a evocação inconsciente; a iscagem inconsciente e consciente; os bloqueios energossomáticos; a descompensação
energética; a descoincidência vígil patológica; a assim patológica; o heterassédio extrafísico;
a vampirização das energias conscienciais; o arrastão extrafísico; o estigma assediador; a necessidade dos cuidados redobrados do parapsíquico ectoplasta; a macropsicocinesia destrutiva; a proéxis ectópica; as influências das energias conscienciais patológicas das consréus; a influência das
energias do ambiente contaminado; a condição da consciex parapsicótica pós-dessomática; a melex; a transmigração interplanetária da consréu; a sinalética energética anímico-parapsíquica indicadora do contrafluxo ao Cosmos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo interconsciencial patológico; o sinergismo ideológico
sectário; o sinergismo emocionalidade-irracionalidade; o sinergismo interpresidiário vítima-algoz-salvador.
Principiologia: o princípio do “quem procura, acha”; o princípio do “prevenir é o melhor remédio”; o princípio de saber evoluir pelo contrafluxo social; o princípio de nada acontecer por acaso; o princípio de causa e efeito; o princípio da sincronicidade onipresente no Cosmos; o princípio do Cosmos estar sob controle inteligente e cosmoético.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria conscienciológica da paracomatose consciencial; a teoria do porão consciencial; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da autossuperação evolutiva;
a teoria da fartura das energias conscienciais; a teoria das verdades relativas de ponta; a teoria
das inversões conscienciais; a teoria da incorruptibilidade pessoal.
Tecnologia: a técnica do EV; a técnica da assim-desassim; as técnicas conscienciométricas; a técnica antiassediológica dos 15 minutos de espera; a técnica da evitação do subcérebro
abdominal; a técnica do detalhismo; a técnica da evitação do erro sutil; a técnica da tenepes.
Voluntariologia: a evitação da distorção comunicativa no exercício do voluntariado
conscienciológico; a evitação da pusilanimidade no voluntariado teático da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Proéxis;
o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoética; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
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Efeitologia: o efeito entrópico das atitudes anticosmoéticas gerando o próprio contrafluxo; o efeito patológico da autodesorganização consciencial; o efeito paradoxal da aquisição
da maturidade a partir da adversidade.
Neossinapsologia: as neossinapses das reciclagens intraconscienciais prioritárias qualificando o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Ciclologia: o ciclo paradidático contrafluxo–aprendizado consciencial–fluxo evolutivo;
o ciclo contínuo da Autoconsciencioterapia autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo exitoso da autossuperação dos contrafluxos primener-cipriene-euforin-euforex.
Enumerologia: a predisposição ao contrafluxo; o sinal de alerta do contrafluxo; o momento do contrafluxo; as características do contrafluxo; o conteúdo do contrafluxo; os efeitos do
contrafluxo; o aproveitamento do contrafluxo.
Binomiologia: o binômio prevenção-segurança; o binômio autodiscernimento-acerto;
o binômio autocrítica-autocura; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação contrafluxo-autassédio-heterassédio; a interação holopensene perturbado–antipensene pessoal; a interação desatenção-falha; a interação conduta anticosmoética–contrafluxo; a interação recin-recéxis; a interação fluxo cósmico intelectivo–fluxo cósmico emocional–fluxo cósmico energético; a interação fluxo cósmico–fluxo evolutivo pessoal.
Crescendologia: o crescendo autossuperação do contrafluxo–mitridatismo conscienciaal; o crescendo atitude anticosmoética–enfrentamento dos reveses–correção dos erros–atitude
cosmoética; o crescendo evolutivo da compreensão do fluxo cósmico.
Trinomiologia: o trinômio desatenção-conflito-interprisão; o trinômio intenção-vontade-ação.
Polinomiologia: o polinômio fluxo-contrafluxo-refluxo-antifluxo; o polinômio estratégico planejar-fazer-verificar-corrigir.
Antagonismologia: o antagonismo prevenir / remediar; o antagonismo missão cumprida / tarefa incompleta; o antagonismo ordem / desordem; o antagonismo autonomia consciencial
/ interprisão grupocármica; o antagonismo assistencialidade / assedialidade; o antagonismo autorresponsabilização existencial / autovitimização; o antagonismo compléxis / incompléxis.
Paradoxologia: o paradoxo evolutivo de caminhar no contrafluxo social para entrosar-se ao fluxo do Cosmos; o paradoxo do minicontrafluxo evitando o maxicontrafluxo; o paradoxo
do risco calculado.
Politicologia: a autocracia; a burocracia; a cleptocracia; a escravocracia; a teocracia.
Legislogia: a lei de Gérson; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de atração
dos afins; a lei de ação e reação; a lei do eterno retorno; as leis da sincronicidade de todas
as partes com o todo; as leis do fluxo do Cosmos.
Sindromologia: a síndrome da abstinência parafisiológica; a síndrome da dispersão
consciencial; a síndrome da ectopia afetiva; a síndrome da mediocrização; a síndrome do ostracismo; a síndrome de burnout; a síndrome de Swendenborg.
Holotecologia: a acidentoteca; a prevencioteca; a atencioteca; a voluntarioteca; a convivioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Contrafluxologia; a Prevenciologia; a Profilaxiologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Assistenciologia; a Autocriticologia; a Holomaturologia;
a Grupocarmologia; a Consciencioterapia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o autocorrupto; o imprudente; o desajeitado; o desorganizado; o dispersivo; o distraído; o esquecido; o apressado; o ansioso; o automimético; o interiorota; o procrastinador; o curioso; o cientista; o pesquisador; o escritor; o maxidissidente; o duplista; o evolucien-
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te; o aluno da IC; o professor do corpo docente da IC; o voluntário da IC; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o intermissivista; o tertuliano; o acoplamentista; o parapercepciologista;
o atacadista consciencial; o exemplarista; o proexista; o projetor consciente; o reeducador; o tenepessista; o verbetógrafo; o consciencioterapeuta; o amparador intrafísico; o ofiexista; o epicon lúcido.
Femininologia: a autocorrupta; a imprudente; a desajeitada; a desorganizada; a dispersiva; a distraída; a esquecida; a apressada; a ansiosa; a automimética; a interiorota; a procrastinadora; a curiosa; a cientista; a pesquisadora; a escritora; a maxidissidente; a duplista; a evoluciente;
a aluna da IC; a professora do corpo docente da IC; a voluntária da IC; a reciclante existencial;
a inversora existencial; a intermissivista; a tertuliana; a acoplamentista; a parapercepciologista;
a atacadista consciencial; a exemplarista; a proexista; a projetora consciente; a reeducadora; a tenepessista; a verbetógrafa; a consciencioterapeuta; a amparadora intrafísica; a ofiexista; a epicon
lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens invulgaris; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens maxidissidens; o Homo sapiens autodidacticus; o Homo sapiens
attentus; o Homo sapiens perquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: autocontrafluxo ao Cosmos = a dessoma acidental na prática de esporte
radical; heterocontrafluxo ao Cosmos = o atropelamento do pedestre na faixa de segurança.
Culturologia: os idiotismos culturais; a cultura do espetáculo; a cultura da irreflexão;
a cultura da impunidade; a cultura da sorte ou azar; a cultura da Prevenciologia; a cultura da
Profilaxia.
Curiosologia. A vida do motorista de caminhão, Richard Paylor (1955–), estadunidense,
(engasgado com maçã, inconsciente), salvo pelo acidente (o impacto do caminhão contra mureta
de proteção o fez expelir o pedaço da maça e desobstruir as vias aéreas superiores).
Variáveis. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis 7 categorias básicas de variáveis para
pesquisa dos contrafluxos, dispostas na ordem alfabética:
1. Causa: intraconsciencial; extraconsciencial; interconsciencial; paraconsciencial; policonsciencial.
2. Duração: breve; média; prolongada.
3. Fase: antecedente; presente; consequente.
4. Natureza: simples; complexa.
5. Ocorrência: única; dupla; serial.
6. Repercussão: minicontrafluxo; maxicontrafluxo.
7. Saldo: positivo; negativo.
Caracterologia. Segundo a Autocriteriologia, as reações da conscin, homem ou mulher,
diante do contrafluxo, podem ser racionalmente divididas em 2 grupos básicos antagônicos, dispostos na ordem alfabética:
1. Reação homeostática. Predisposta ao aprendizado: a aplicação cosmoética dos trafores promovendo a superação do contrafluxo.
2. Reação nosográfica. Predisposta à vitimização: a manifestação anticosmoética dos
trafares ocasionando a desistência perante o contrafluxo.
Tipologia. Sob a ótica da Contrafluxologia, eis, em ordem alfabética, 45 tipos de contrafluxos exemplificados objetivando o estudo de medidas profiláticas:
01. Acadêmico: o cancelamento do vestibular exitoso.
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02. Aeroportuário: o fechamento do aeroporto de destino durante o voo.
03. Afetivo-sexual: a consener intrusa na alcova desprotegida do casal.
04. Alimentar: a intoxicação.
05. Androssomático: o câncer de próstata.
06. Antitarístico: o estupro evolutivo.
07. Assediador: o embate promovido por assedin ou assedex.
08. Atmosférico: as alergias provocadas pela poluição.
09. Automobilístico: a colisão.
10. Autopesquisístico: os tropeços nos mata-burros existenciais.
11. Científico: a perda dos dados pesquisísticos.
12. Cirúrgico: as complicações durante a cirurgia.
13. Coletivo: as guerras dificultadoras das reurbanizações planetárias.
14. Condominial: o arrastão no edifício.
15. Cronêmico: o atraso; o equívoco na programação do despertador.
16. Cultural: as influências estagnadoras dos costumes anacrônicos.
17. Econômico: o investimento deficitário.
18. Elétrico: o curto-circuito.
19. Empresarial: a falência.
20. Epidêmico: a vitimização coletiva aos heterassédios.
21. Esportivo: a pancada na cabeça.
22. Farmacológico: os efeitos colaterais dos medicamentos.
23. Ginossomático: o câncer de mama.
24. Grupocármico: os conflitos sectários multisseculares.
25. Holopensênico: as influências do holopensene anticosmoético na Socin.
26. Informacional: o equívoco derivado da manipulação de informações.
27. Institucional: a punição de inocente em instituição total.
28. Interpresidiário: a perda da oportunidade de trabalho pela competição desonesta.
29. Mecânico: os acidentes fatais em parques de diversão.
30. Mesológico: a dificuldade de acesso à educação.
31. Milenar: os conflitos étnicos do Oriente Médio.
32. Multidimensional: o arrastão intrafísico supervisionado extrafisicamente.
33. Nuclear: a explosão da usina nuclear.
34. Paradoxal: o prêmio na loteria patrocinado pelos assediadores.
35. Parapsíquico: as influências doentias de consciexes nas parapercepções de conscin
suscetível e sem autodefesa.
36. Pirogênico: os acidentes produzidos pelo fogo.
37. Policial: a dessoma prematura do policial em serviço.
38. Profissional: a demissão inesperada.
39. Projetivo: a chamada do telefone celular interrompendo a projeção consciente.
40. Proxêmico: as dificuldades causadas pelas superlotações.
41. Químico: a exposição aos produtos químicos nocivos.
42. Radiológico: a contaminação pelos rejeitos radioativos.
43. Recexológico: as incompreensões do grupo evolutivo relacionadas às reciclagens intraconscienciais e existenciais.
44. Retrocognitivo: as antipatias e antagonismos retrossomáticos.
45. Urbano: o congestionamento de trânsito.
Hipótese. Considerando o princípio de causa e efeito, os pensenes anticosmoéticos são
os precursores diretos ou indiretos do contrafluxo ao Cosmos.
Terapeuticologia. No âmbito da Despertologia, eis, em ordem alfabética, 5 priorizações
relevantes para a conscin, homem ou mulher, interessada em mitigar os acidentes de percursos
maiores, rumo à condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial:
1. Autorganização.
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2.
3.
4.
5.

Cosmoética.
EV.
Tares.
Tenepes.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o contrafluxo ao Cosmos, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aborrecimento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
03. Autorresolução: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Complicador: Experimentologia; Neutro.
05. Contragolpe evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
06. Contraponto heterassediador: Parapatologia; Nosográfico.
07. Dia da incompletude: Assincronologia; Nosográfico.
08. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
10. Gargalo operacional: Experimentologia; Homeostático.
11. Macropsicocinesia destrutiva: Megaparapatologia; Nosográfico.
12. Miniacidente: Acidentologia; Nosográfico.
13. Minicontratempo: Parapatologia; Nosográfico.
14. Taxologia das falhas: Experimentologia; Nosográfico.
15. Travão: Parapatologia; Nosográfico.

O CONTRAFLUXO REQUER ATENÇÃO, AUTORREFLEXÃO,
DISCERNIMENTO E AÇÕES SOLUCIONADORAS PRÁTICAS.
TAIS ATITUDES POSSIBILITAM A TRANSPOSIÇÃO DE REVESES, PREDISPONDO A AUTOSSUFICIÊNCIA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca qualificar-se para as autossuperações cosmoéticas diante dos contrafluxos? Você se utiliza de quais técnicas?
Filmografia Específica:
1. Feitiço do Tempo. Título Original: Groundhog Day. País: EUA. Data: 1993. Duração: 103 min. Gênero:
Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Harold Ramis. Elenco: Bill Murray; Andie
MacDowell; Chris Elliot; Stephen Tobolowsky; Brian Doyle-Murray; Marita Geraghty; Angela Paton; Ricku Ducommun;
Rick Overton; Robin Duke; & Harold Ramis. Produção: Trevor Albert; & Harold Ramis. Roteiro: Danny Rubin;
& Harold Ramis, baseado em história de Danny Rubin. Fotografia: John Bailey. Música: George Fenton. Estudio:
Columbia Pictures Corporation. Sinopse: Frustrado com o emprego de reporter, Phil Connors (Bill Murray) vai a pequena
cidade americana para cobrir o especial sobre o ―Dia da Marmota‖. Phil já não consegue disfarçar o desapontamento, por
ser o quarto ano consecutivo cobrindo a matéria. E para complicar a vida, Phil fica preso no tempo, acordando sempre no
mesmo dia.
2. Um Visto para o Céu. Título Original: Defending Your Life. País: EUA. Data: 1991. Duração: 112 min.
Gênero: Comédia. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Francês; Inglês;
& Português (em DVD). Direção: Albert Brooks. Elenco: Albert Brooks; Meryl Streep; Rip Torn; Lee Grant; Buck Henry; George Wallace; Lillian Lehman; & Shirley MacLaine. Produção: Michael Grillo. Desenho de Produção: Ida Random. Direção de Arte: Richard Reynolds. Roteiro: Albert Brooks. Fotografia: Allen Daviau. Música: Michael Gore.
Montagem: David Finfer. Cenografia: Linda DeScenna. Estúdio: Geffen Pictures. Sinopse: Publicitário morre em acidente de carro e vai para a Cidade do Julgamento Final, onde revê cenas da própria vida. Juízes irão decidir se ele merece
ir para o ―céu‖ ou voltar para renascer na Terra.
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CONTRAGOLPE EVOLUTIVO
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O contragolpe evolutivo é o ato ou efeito de a conscin lúcida reagir com
cosmoética ante golpe recebido, a fim de transformar a vicissitude em impulso evolutivo, a despeito dos resultados funestos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo contragolpe provém do idioma Latim Medieval, contracolpus,
constituído pela preposição contra, ―contra‖, e colpus, ―bofetão; punhada; murro‖, derivado provavelmente do idioma Grego, kólaphos, ―golpe na face; bofetada‖. Surgiu no Século XIII. 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. Contra-ataque cosmoético. 2. Revés do revés. 3. Otimismo incorrigível.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo golpe: contragolpe; contragolpeada; contragolpeado; contragolpear; golpada; golpado; golpar; golpázio;
golpeada; golpeado; golpeadura; golpeamento; golpeante; golpear; golpismo; golpista.
Neologia. As 4 expressões compostas contragolpe evolutivo, contragolpe evolutivo mínimo, contragolpe evolutivo médio e contragolpe evolutivo máximo são neologismos técnicos da
Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Contra-ataque interprisionador. 2. Obstupidez autossofredora. 3. Depressão estagnadora.
Estrangeirismologia: o acid test da evolução; o aftershock; a dissipação da cumulus
nimbus; a joie de vivre; o nitor in adversum; a open mind; o selfmade man; o strong profile
pessoal; o whole pack conscienciológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Contragolpe
evolutivo: antiautovitimização.
Coloquiologia: – O enxergar o copo metade-cheio; o fazer do limão, limonada; o transformar o veneno em remédio.
Citaciologia: – O que não nos mata nos deixa mais fortes (Friedrich Wilhelm Nietzsche,
1844–1900).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da superação das adversidades; os nexopensenes;
a nexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o contragolpe evolutivo; a condição de vitimização no curso grupocármico;
a resiliência; a longanimidade; a crise de crescimento; o busílis a exigir tomada de atitude; o acidente de percurso reperspectivador dos interesses existenciais; a visão traforista; a cosmovisão
a favor da consciência; a manutenção da acalmia mesmo ante as mais ignóbias e supostas injustiças; o exercício do autocontrole; o nó górdio a ser desfeito; a higiene consciencial; o momento
crítico de demonstrar o discernimento prático já auferido; a maturidade de assumir a responsabilidade pelos erros pessoais; a autavaliação da Errologia Pessoal; a autoincorruptibilidade; o autoimperdoamento; a retificação imediata; a compensação dos excessos; a evitação da vingança
pessoal; a contenção da cadeia dos acidentes de percurso; a reação contrária; o contrafeitiço; o es-
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torcegão da berne; o ânimo propício à superação das dificuldades pessoais; a saúde física ―com
sobra‖ determinando o estado de espírito à reversão intraconsciencial das dificuldades; a avaliação dos aftereffects; a busca da melhor solução ao problema; o contragolpe evolutivo como técnica antiestagnação; a reversão do ato anticosmoético a favor da evolução consciencial; a transformação das dificuldades em facilidades; a busca incessante pela melhoria dos rendimentos evolutivos; o ato de sair de cabeça erguida; o ciclo virtuoso predispondo à autossuperação contínua;
o toque de Midas transformando a ocorrência negativa em saldo favorável; a antecipação do golpe evitando a surpreendência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a evitação da macro-PK destrutiva; o megassinal indicando a superintendência da equipex ao suposto golpe;
o contragolpe evolutivo como condição inevitável à desperticidade; o critério de avaliação da
FEP.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio de nada acontecer ao acaso; o princípio inteligente de não
brigar com os fatos; o princípio da autodesassedialidade; o princípio cosmoético de não acumpliciamento com o erro identificado; o princípio de respeito aos direitos de outrem; o princípio
da economia de males; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica da Impactoterapia natural da existência; as técnicas profiláticas
para a conservação da homeostase holossomática; as técnicas autoconscienciométricas; as técnicas autodesassediadoras; a banana technique; a técnica de se procurar sempre o lado positivo
nas dificuldades; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica de mais 1 ano de vida.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico como facilitador do contragolpe
evolutivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico
da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível dos Despertos; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete; os efeitos recicladores da Impactoterapia; os
efeitos autolibertadores da transparência consciencial; os efeitos das autocatarses conscienciais;
o efeito da autodeterminação na aceleração da evolução pessoal; os efeitos sadios da correção
imediata dos equívocos; os efeitos recicladores do corpus da Conscienciologia; os efeitos da ortopensenização na psicosfera pessoal de saúde; o efeito-rebote do contragolpe evolutivo; o efeito
reciclador do autexemplo.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas no aprendizado de quebrar a cara; o desequilíbrio temporário produzido pela assimilação das neossinapses na intraconsciencialidade; as
neossinapses sadias fundamentais ao contragolpe evolutivo; as neossinapses pró-evolutivas prioritárias; as neossinapses das reciclagens intraconscienciais; as neossinapses envolvidas no encontro da solução original; as neossinapses da inventividade em ação.
Ciclologia: o ciclo dos acidentes de percurso evitáveis; o ciclo negação das responsabilidades–aceitação autoimperdoadora; o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação; o ciclo reparatório erro-correção-acerto; o ciclo prejuízo-ressarcimento; o ciclo boa sementeira–boa colheita; o processo cíclico das transformações evolutivas ao longo do tempo,
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exemplificado pela espiral evolutiva; o ciclo de primaveras energéticas (cipriene); o ciclo de produtividade máxima.
Enumerologia: a identificação do problema; a autavaliação da mea culpa; as possíveis
soluções; a escolha do melhor; a tomada de atitude; o desempenho da ação; o resultado do autesforço.
Binomiologia: o binômio pequenas negligências despercebidas–grandes prejuízos evidentes; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento;
o binômio patológico avestruzismo-bifrontismo; o binômio inteligência evolutiva–autodiscernimento cosmoético; o binômio persistência-paciência; o binômio golpe–contragolpe evolutivo.
Interaciologia: a interação acidente de percurso–alerta consciencial; a interação holopensene anticosmoético–macro-PK destrutiva; a interação vigilância-segurança; a interação ortopensenização-autoimunidade; a interação imperturbabilidade intraconsciencial–autoconfiança
paraperceptiva; a interação esforço individual–rendimento evolutivo; a interação passado-presente; a interação fundamental conquista-modéstia.
Crescendologia: o crescendo evolutivo de nulificação do binômio egão-orgulho; o crescendo de estresses sadios impulsionando a autevolução; o crescendo evolutivo repressão interconsciencial–autodesrepressão; o crescendo discernimento-clareza; o crescendo sobrepairamento-anticonflitividade; o crescendo evolutivo ininterrupto de consolidação da ancoragem consciencial íntima; o crescendo pusilanimidade–crise existencial–autenfrentamento–autossuperação.
Trinomiologia: o trinômio egão-orgulho-teimosia; o trinômio das estratégias evolutivas
reformulação-reorganização-readaptação; o trinômio Decidologia-Definologia-Determinologia;
o trinômio vontade granítica–intencionalidade fixada–autorganização rigorosa; o trinômio paciência-flexibilidade-persistência; o trinômio reparação-ressarcimento-restituição; o trinômio
golpe–contragolpe evolutivo–rescaldo.
Polinomiologia: o polinômio reclamações-lastimações-queixas-revoltas; o polinômio
forças-fraquezas-oportunidades-ameaças; o polinômio vivenciar-ajuizar-refletir-definir; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade; o polinômio autexperimentação-autochecagem-autorreflexão-autorreciclagem; o polinômio fatos-versões-parafatos-paraversões; o polinômio multidimensional palco-elenco-plateia-bastidores.
Antagonismologia: o antagonismo imprevisibilidade / previsibilidade; o antagonismo
danos reversíveis / danos irreversíveis; o antagonismo agudez parapsíquica / embotamento parapsíquico; o antagonismo conteúdo / forma; o antagonismo ação sábia / reação impulsiva;
o antagonismo pessoa anticonflitiva / pessoa conflitiva; o antagonismo cálculo / impulso; o antagonismo modelo / antimodelo.
Paradoxologia: o paradoxo do inesperado acontecer mesmo ante o esperável; o paradoxo da dificuldade transformada em impulso evolutivo; o paradoxo da desestigmatização de
único ato requerer inúmeros atos homeostáticos consecutivos; o paradoxo da defesa da autobiografia intrafísica a todo custo ser capaz de gerar estigmatizações holobiográficas; o paradoxo da
reação omissuper; o paradoxo das retroperspectivas gerando as neoperspectivas.
Politicologia: a evoluciocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei da sincronicidade universal; a lei da reeducação
evolutiva obrigatória; a lei das cobaias entre si; a lei da autopreservação pessoal; a lei do maior
esforço evolutivo por meio da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a raciocinofilia; a autocogniciofilia; a criticofilia; a intencionofilia; a decidofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome da autovitimização; a síndrome de burnout; a síndrome do desamparo; a síndrome do infantilismo; a síndrome de Poliana;
a síndrome do vampirismo bioenergético.
Mitologia: o mito da Fênix, sempre ressurgindo das cinzas.
Holotecologia: a assistencioteca; a cognoteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a higienoteca; a paradoxoteca; a recexoteca.
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Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Experimentologia; a Heuristicologia; a Recexologia; a Discernimentologia; a Holomaturologia; a Cosmovisiologia; a Reeducaciologia; a Proexologia; a Cosmoeticologia; a Holocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o 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 evoluciólogo; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente
ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; 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 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 evolucióloga; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens
perquisitor; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens
agens; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: contragolpe evolutivo mínimo = o contragolpe empregado como recurso
de autodefesa; contragolpe evolutivo médio = o contragolpe utilizado como ferramenta de catálise
evolutiva; contragolpe evolutivo máximo = a profilaxia pela antecipação da reação do golpe.
Culturologia: a cultura da Inteligência Evolutiva aplicada no momento crítico.
Curiosologia. O ideograma chinês do vocábulo crise apresenta 2 significados distintos
e, paradoxalmente, complementares: perigo e oportunidade, expressando bem a dicotomia de
compreensão existente no golpe recebido.
Tipologia. Sob a análise da Holomaturologia, o contragolpe evolutivo aparece na elaboração das máximas, anexins e provérbios, em geral, na forma de expressões de conforto, adaptação e enfrentamento ante às adversidades, gerando reações cosmoéticas, ao modo destas 10 citações, listadas em ordem alfabética do tema:
01. Autorrealização. ―A dificuldade atrai os homens de caráter, pois é abraçando-a que
eles se realizam a si mesmos‖; Charles André Joseph Marie de Gaulle (1890–1970).
02. Conversão. ―Tão somente o infortúnio pode converter um coração de pedra num
coração humano‖; François de Salignac de La Mothe-Fénelon (1651–1715).
03. Energia. ―Para que toda a energia da alma se desfira, os rigores da adversidade são-lhe de proveito‖; François-Auguste-René de Chateaubriand (1768–1848).
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04. Fecundidade. ―Os golpes da adversidade são terrivelmente amargos, mas nunca
estéreis‖; Joseph Ernest Renan (1823–1892).
05. Grandeza. ―Muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram de vencer‖; Charles Haddon Spurgeon (1834–1892).
06. Heterovalorização. ―Quem passou muitos trabalhos sente igualmente os alheios‖;
Diogo de Tovar.
07. Infortunística. ―Quem muito vive, muitos infortúnios passa‖; Tucídides (460–400
a.e.c.).
08. Medida. ―O homem toma consciência de sua medida quando se defronta com a dificuldade‖; Antoine-Jean-Baptiste-Marie-Roger Foscolombe de Saint-Exupéry (1900–1944).
09. Porta. ―A desventura sempre deixa uma porta aberta para remediar os males que
causa‖; Juan Maria Montalvo Fiallos (1832–1889).
10. Recreio. ―A recordação da adversidade é doce e serve de recreio na prosperidade‖;
Públio Virgílio Marão (70–19 a.e.c.).
Autoconfrontarium. O contragolpe evolutivo atua, inevitavelmente, como recurso ao autenfrentamento da consciência, perante as maiores dificuldades.
Relação. Quanto mais evoluída a conscin, menores os efeitos dos golpes naturais da
existência em si, devido à antecipação dos problemas, gerada a partir da retilinearidade autopensênica e o domínio do parapsiquismo.
Heterossuperação. Sob a ótica da Recexologia, eis 6 exemplos, alfabeticamente ordenados, de evidente heterossuperação inspiradora, até certo ponto constrangedores, indicados à autorreflexão da conscin chorosa sentada sobre o pote de ouro:
1. Autor. O autor de livro assistencial, portador de doença crônica progressiva grave,
cujo livro foi ditado letra a letra, apenas com o uso das pálpebras.
2. Cadeirante. O cadeirante não congênito e não revoltado com a própria condição,
bem-humorado, auxiliando outras conscins, com igual dificuldade, a superarem as limitações.
3. Cegueira. O amaurótico (conscin), dando exemplo de sobrepujança, não desistente da
integração à Socin, mesmo com as ruas recheadas de armadilhas.
4. Cobaia. O portador de deficiência congênita, oriunda do uso de talidomida na gravidez (cobaia humana), cordial, espalhando ECs homeostáticas por onde passa.
5. Pés. O pintor sem mãos, exercendo a profissão com os pés, e produzindo obras realistas, de alta expressão artística.
6. Serenão. O Homo sapiens serenissimus, portador voluntário de idiotia, atrelado a cuidados físicos externos, mas de imensa autonomia consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o contragolpe evolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da história pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
03. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
04. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
05. Ciclo reparatório: Autorrecexologia; Homeostático.
06. Fato contrário: Fatuística; Neutro.
07. Holomaturologia: Evoluciologia; Homeostático.
08. Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
09. Megaenfoque sadio: Autopriorologia; Homeostático.
10. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
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Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
Resiliência consciencial: Holomaturologia; Neutro.
Surpreendência: Conviviologia; Neutro.
Taxologia das falhas: Experimentologia; Nosográfico.

O CONTRAGOLPE EVOLUTIVO DENOTA EVIDENTE
CONQUISTA DA MATURIDADE INTEGRADA DA CONSCIN
PREDISPOSTA PARA A REVERSÃO DAS INTEMPÉRIES
DA EXISTÊNCIA, ÀS QUAIS TODOS ESTAMOS SUJEITOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda persiste em reclamar, ante as dificuldades
inevitáveis da existência, mesmo sendo afortunado com benesses insuspeitadas? Já aplica a técnica do contragolpe evolutivo?
Bibliografia Específica:
1. Leal, Morais; Bíblia da Vida: Diccionario de Citações e Provérbios; 536 p.; 18,5 x 12 x 3,5 cm; 3ª Ed.;
Livraria Bertrand; Lisboa, Portugal; páginas 12 e 13.
2. Montreynaud, Florence; Diccionario de Citações (Dictionnaire de Citations); trad. Mário Braga; 636
p.; 25 x 18 x 4 cm; Editorial Inquérito; Lisboa; Portugal; 1991; página 152.
3. Motta Filho, Afonso; A Sabedoria Humana em 500 Citações; 192 p.; 18 x 10 cm; Vozes; Petrópolis, RJ;
2007; página 11.
4. 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 227 a 232.
5. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21
x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; 2004; páginas 687 a 693.
6. Idem; O Que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 60 e 61.

C. G. C.
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CONTRAPONTO BALSÂMICO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O contraponto balsâmico é a técnica assistencial de abordagem energética
na qual o assistente objetiva impregnar nas energias pessoais exteriorizadas o sentimento e a ideia
sadios, de teor contrário ao padrão pensênico doentio identificado no assistido, conscin ou consciex, a fim de favorecer a dissipação das patoenergias, a acalmia emocional e o esclarecimento evolutivo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo contraponto deriva do idioma Latim Medieval, contrapunctum,
constituído pela proposição, contra, ―contra‖, e punctum, ―ponto (sinal de pontuação); parte do
todo; pequena parcela; pequeno espaço do tempo; instante; ponto (geométrico); ponto (jogo de
dados)‖, usado nas expressões latinas, cantus contra punctus, ―canto; música em contraponto‖,
e punctus contra punctus, ―nota contra; contranota‖. Surgiu no Século XV. O vocábulo balsâmico
provém do idioma Latim, balsamum, e do idioma Grego, bálsamon, ―bálsamo‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Contraposição harmônica. 2. Contraste homeostático. 3. Contradita
pacificadora. 4. Oposição cosmoética.
Neologia. As 3 expressões compostas contraponto balsâmico, contraponto balsâmico
anímico e contraponto balsâmico parapsíquico são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Convergência balsâmica. 2. Congruência patológica. 3. Contraponto assediante. 4. Contraposição desarmonizante.
Estrangeirismologia: o rapport com consciências sadias; a busca pelo overflow de energias homeostáticas; o upgrade energossomático do assistente e do assistido.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Harmoniologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistência multidimensional; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a hiperacuidade quanto aos xenopensenes patológicos; os contrapensenes sadios; a contrapensenidade reequilibrante; os benignopensenes; a benignopensenidade;
a produção de ortopensenes em contraposição aos patopensenes detectados; a ortopensenidade desassediadora; o ato de favorecer a formação de neopensenes sadios; a reação fraterna e cosmoética perante a constatação de holopensene desequilibrado; o poder cosmoetificador das ortoenergias
repercutindo nos holopensenes pessoal, alheios e ambiental.
Fatologia: o contraponto balsâmico; a intenção genuína de auxiliar na reeducação consciencial; a potencialização da harmonia do assistente em oposição a desarmonia do assistido;
a vontade do assistente capaz de soerguer cosmoeticamente a automanifestação; a vontade do assistido capaz de escolher entre o recebimento ou o rechaço da abordagem energética; o poder pacificador das ortoenergias repercutindo no mundo íntimo dos envolvidos e circundantes.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a auscultação bioenergética da holosfera alheia; a exteriorização de ortoenergias em contraponto ao estado emotivo
auscultado; o acolhimento das ortoenergias pelo assistido aberto às recins; a limpeza das energosferas; o desbloqueio dos chacras; o encapsulamento consciencial espontâneo; o patrocínio pelas
consciexes benfazejas de extrapolacionismos parapsíquicos para o assistente e o assistido predisposto; o poder higienizante das ortoenergias repercutindo na despoluição de psicosferas e do
ambiente ao derredor.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autoparaperceptibilidade atilada–autocomprometimento
assistencial; o sinergismo hiperacuidade parapsíquica do assistente–abertismo energético do assistido; o sinergismo higienização energética–pacificação íntima–atuação tarística.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da multidimensionalidade
consciencial; o princípio do realismo energético; o princípio da primazia das energias conscienciais (ECs) cosmoéticas; o princípio da autonomia da vontade; o princípio do posicionamento
pessoal (PPP); o princípio da retroalimentação dos holopensenes.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando as reações conscienciais.
Tecnologia: a técnica do acoplamento áurico; a técnica da assim e desassim; a técnica
do encapsulamento consciencial; a técnica da iscagem lúcida; a técnica da coenergização cadenciada; a técnica da megaeuforização; a técnica da impactoterapia cosmoética.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos autodefensivos da autoridade cosmoética.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses sobre a homeostasia holossomática.
Ciclologia: o ciclo absorção-exteriorização de energias conscienciais.
Enumerologia: a ortoenergização equilibradora; a ortoenergização harmonizadora;
a ortoenergização extrapoladora; a ortoenergização esclarecedora; a ortoenergização reeducadora; a ortoenergização exemplificadora; a ortoenergização cosmoetificadora.
Binomiologia: o binômio percepção-parapercepção.
Interaciologia: as interações energéticas onipresentes.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares.
Trinomiologia: o trinômio sentir-pensar-agir.
Polinomiologia: o polinômio acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up.
Antagonismologia: o antagonismo bem-estar / malestar.
Legislogia: a lei da ação e reação; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a interassistenciofilia; a amparofilia; a energofilia; a parapsicofilia; a neofilia;
a paracogniciofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a assistencioteca; a energeticoteca; a parafenomenoteca; a sinaleticoteca;
a pensenoteca; a cosmoeticoteca; a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Desassediologia; a Homeostaticologia;
a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Parapatologia; a Paraterapeuticologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens energossomaticus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: contraponto balsâmico anímico = aquele no qual há o predomínio das ortoenergias emitidas pelo assistente; contraponto balsâmico parapsíquico = aquele no qual há o reforço e incremento do teor homeostático das ortoenergias emitidas pelo assistente devido à coenergização de consciex amparadora.
Culturologia: a cultura conscienciológica; a cultura da Despertologia.
Balsamização. Concernente à Homeostaticologia, eis, em ordem lógica, 6 procedimentos do assistente para a aplicação da técnica do contraponto balsâmico:
1. Assimilar: as energias do assistido.
2. Discernir: o teor nosográfico predominante na energosfera auscultada.
3. Pacificar: o microuniverso íntimo para não perturbar-se com a desarmonia alheia.
4. Rememorar: a autovivência salutar considerada oposta à patocondição assimilada.
5. Saturar: a própria holosfera com a ortocondição definida para a ação assistencial.
6. Exteriorizar: as ortoenergias com o intuito de envolver a psicosfera do assistido.
Amparo. O contraponto balsâmico pode ser intensificado pelos amparadores extrafísicos
de função, gerando estado de homeostasia superior aos já experienciados pelo assistente. Tal estado registrado na memória torna-se referencial de saúde consciencial passível de ser evocado nas
próximas ações assistenciais.
Benefícios. O assistido será beneficiado pelas ortoenergias emitidas pelo assistente quando mantém-se aberto às neoexperimentações. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 6 efeitos benéficos do contraponto balsâmico passíveis de serem experimentados pelo assistido:
1. Demonstrante: exemplifica padrão sadio de referência.
2. Desassediante: desconecta consciex assediadora.
3. Elucidante: ensina sobre as vantagens hauridas com a autexpressão cosmoética.
4. Higienizante: dissipa energias tóxicas presentes no energossoma.
5. Impactante: comprova o bem-estar possível de ser vivenciado.
6. Motivante: desafia a alcançar por si mesmo a condição salutar experimentada.
Autodesassédio. A técnica do contraponto balsâmico pode ser adaptada para o autodesassédio: a consciência contrapõe-se ao estado emocional doentio surgido do autassédio instalando estado íntimo salutar de conteúdo oposto para impregnar de ortoenergias o próprio holossoma.
Harmonização. A autaplicação da técnica favorece a mudança do bloco de pensamentos, a quebra na cadeia de ideações autassediantes, a autodesintoxicação energética, o restabelecimento da autolucidez e, caso haja consciex assediadora, torna possível assistí-la ou apenas afastá-la da própria holosfera.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o contraponto balsâmico, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo parapsíquico: Autexperimentologia; Homeostático.
02. Abordagem bioenergética: Energossomatologia; Neutro.
03. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
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Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
Autodiscernimento energético: Energossomatologia; Homeostático.
Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
Coenergização cadenciada: Energossomatologia; Homeostático.
Contraponto heterassediador: Parapatologia; Nosográfico.
Contrapontologia: Verponologia; Neutro.
Eutimia: Homeostaticologia; Homeostático.
Intercâmbio energético: Energossomatologia; Neutro.
Interleitura parapsicosférica: Energossomatologia; Neutro.
Megaeuforização: Homeostaticologia; Homeostático.
Padrão homeostático de referência: Paraassepsiologia; Homeostático.
Tares parapsíquica: Descrenciologia; Homeostático.

O CONTRAPONTO BALSÂMICO EVIDENCIA O PARADOXO
DA ASSISTÊNCIA: O ASSISTENTE SEMPRE SE BENEFICIA
COM A HOMEOSTASE PRODUZIDA, PORÉM O ASSISTIDO
SÓ COLHE BENESSES CASO SE PERMITA RECEBÊ-LAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica a técnica do contraponto balsâmico?
Com quais resultados evolutivos para si e para os demais?
A. L.
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CONTRAPONTO

GRINVEX / MOVIMENTO
(PARAPOLITICOLOGIA)

ESTUDANTIL

I. Conformática
Definologia. O contraponto Grinvex / movimento estudantil é o exame técnico, sistemático e exaustivo das particularidades antípodas, contraditórias, divergentes e / ou complementares,
determinando diferenças cosmovisiológicas e culturais entre os grupos de inversores existenciais
e os grupos de ativismo político jovem.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo contraponto deriva do idioma Latim Medieval, contrapunctum,
constituído pela preposição contra, ―contra‖, e punctum, ―ponto (sinal de pontuação); parte do todo; pequena parcela; pequeno espaço do tempo; instante; ponto (geométrico); ponto (jogo de dados)‖, usado nas expressões latinas, cantus contra punctus, ―canto; música em contraponto‖,
e punctus contra punctus, ―nota contra nota; contranota‖. Apareceu no Século XV. A palavra grupo vem do idioma Italiano, gruppo, ―nó; conjunto, reunião‖, derivado do idioma Alemão, kruppa,
equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, ―massa arredondada‖. Surgiu no Século XVIII. O termo
inversor procede do idioma Latim, inversus, ―voltado; posto do avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permutado‖, e este de invertere, ―revivar; revolver; permutar‖. Apareceu no Século XIX. A palavra existencial provém do mesmo idioma Latim, existentialis, ―existencial‖. Surgiu em 1898. O vocábulo mover procede também do idioma Latim, movere, ―mover, agitar; pôr
em movimento; afastar, expulsar; produzir, crescer; tocar, influenciar, comover; provocar; fazer
oscilar‖. Apareceu no Século XIII. O termo movimento surgiu no Século XV. O vocábulo estudo
deriva igualmente do idioma Latim, studium, ―aplicação zelosa, interessada em qualquer coisa;
zelo, ardor; gosto, paixão; zelo, dedicação a alguém, devoção, afeição; aplicação ao estudo; estudo, ramo do conhecimento‖. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Contraposição entre grupo de inversores existenciais e grupos políticos estudantis. 2. Comparação entre Grinvex e ativismo estudantil. 3. Contraste entre Grinvex
e movimento estudantil.
Neologia. As 3 expressões compostas contraponto Grinvex / movimento estudantil;
minicontraponto Grinvex / movimento estudantil e maxicontraponto Grinvex / movimento estudantil são neologismos técnicos da Parapoliticologia.
Antonimologia: 1. Semelhanças entre Grinvex e movimento estudantil. 2. Sinergismo
Grinvex–movimento estudantil. 3. Binômio Grinvex–movimento estudantil. 4. Contraponto
Grinvex–Grecex. 5. Contraponto Grinvex / grupo de jovens religiosos.
Estrangeirismologia: o modus faciendi grupal; a jeunesse révolutionnaire; a juventude
avant-garde.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente o autodiscernimento
quanto à evolutividade grupal.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Grinvex: laboratório parapolítico.
Citaciologia: – Em política, a comunhão de ódios é quase sempre a base das amizades
(Alexis de Tocqueville, 1805–1859). Para a política o homem é um meio; para a moral é um fim.
A revolução do futuro será o triunfo da moral sobre a política (Ernest Renan, 1823–1892).
Ortopensatologia: – “Politicologia. No Século XXI, a instintividade ainda é o maior
curso de Politicologia”.
Filosofia: a Holofilosofia na superação do materialismo político-filosófico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da juventude engajada; o holopensene grupal invexológico versus o holopensene grupal político materialista; o holopensene pessoal parapolítico; os
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contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os grupopensenes;
a grupopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a diferenciação pensênica entre grupalidades jovens; a polarização enquanto característica da política utilizada enquanto forma de observação e análise de bolsões holopensênicos; a análise dos holopensenes grupais a partir do holopensene pessoal; os materpensenes grupais auxiliando na autoidentificação materpensênica.
Fatologia: o contraponto Grinvex / movimento estudantil; a comparação entre diferentes
movimentos da juventude; a energia da juventude para realização de mudanças sociais; a radicalidade expressa nas bandeiras do movimento estudantil e nas pesquisas da Invexologia; as reflexões
geradas pela convivência com populações em situação de vulnerabilidade social; o fato de a juventude ter energia sobrando e levantar bandeiras de mais do mesmo; a influência do porão consciencial; a instabilidade emocional; a construção da identidade e as escolhas de vida caracterizando a fase da juventude; o dogmatismo juvenil; a política substituindo a salvação religiosa; o arrependimento quanto às posições políticas na juventude; o fato de a maior ideologia existente no
Planeta ser o materialismo, independentemente da tendência política; o risco de rebaixamento da
ideologia pessoal para angariar votos; o risco do arrefecimento das verpons nas discussões dos
grinvexes; a megalavagem cerebral dos partidos e coletivos políticos socialistas nas universidades
brasileiras; a falência das ideologias fabricadas na Era Industrial; o conflito de paradigmas proporcionando expansão e amadurecimento da visão de mundo; a avaliação da auto e heterolucidez
tendo em vista a relação do indivíduo com o grupo; a generalização e a abstração das autovivências nas interrelações compondo ferramentas da Parassociologia; a análise cultural enquanto instrumento grupoconscienciométrico; a análise grupocarmométrica; o movimento estudantil enquanto escola de líderes políticos; o Grinvex enquanto escola de líderes interassistenciais; o valor
da autoproéxis manifestado pela atuação no movimento estudantil representando megafoco interassistencial deslocado; os Centros Acadêmicos (CAs); os Diretórios Acadêmicos (DAs); os Grêmios Estudantis; o Movimento Secundarista; os Diretórios Centrais dos Estudantes (DCEs);
a União Nacional dos Estudantes (UNE); a tendência ao conservadorismo político conforme
avança a maturidade biológica; a cooperação intergrinvexes; a democracia em permanente construção enquanto indicador da evolutividade grupal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante
e após as reuniões; as iscagens lúcidas nas interações grupais; as condutas pessoais ensejando
acesso a bolsões extrafísicos sadios ou patológicos; a força presencial enquanto reflexo de liderança multidimensional; o esclarecimento das consciexes ativistas políticas; a reurbanização extrafísica (reurbex) enquanto programa de ação do Colégio Invisível dos Serenões.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo liderança–visão de conjunto; o sinergismo líder-liderados; o sinergismo nosográfico movimento estudantil–porão consciencial; o sinergismo regressivo
carência-dependência; o sinergismo patológico autocorrupção-corrupção; o sinergismo amizade
evolutiva–maxiproéxis.
Principiologia: o princípio da interdependência consciencial; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da restauração evolutiva; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) orientando as escolhas do líder cosmoético; o princípio cosmoético “aconteça o melhor para todos”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do líder multidimensional; o código grupal de Cosmoética (CGC) balizando intenções e vontades individuais rumo às reciclagens
grupais; os códigos tácitos da política anticosmoética.
Teoriologia: a teoria do paradigma consciencial; a teoria do holocarma; a teoria da reurbex; as neoteorias da Parapoliticologia; as teorias econômicas, sociológicas, políticas e culturais.
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Tecnologia: a técnica da inversão existencial; a técnica da observação ativa; as técnicas de ponderação; a técnica do cotejo culturológico; a técnica do contraponto; a técnica do exame lucidométrico.
Voluntariologia: o voluntariado no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o voluntariado de pesquisa na Associação Internacional de Inversão Existencial
(ASSINVÉXIS) dos integrantes de Grinvexes; o voluntariado político em partidos e em chapas
acadêmicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório
conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapoliticologia.
Efeitologia: os efeitos dos parafenômenos na compreensão da parapolítica; o efeito do
grupo sobre o indivíduo; os efeitos do holopensene pessoal sobre o holopensene grupal; o efeito
cosmoetificador do contraponto cultural.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da autexposição no Grinvex.
Ciclologia: o ciclo erro-reparação; o ciclo opressor-oprimido; os ciclos do curso grupocármico.
Enumerologia: o contraponto autovivencial; o contraponto técnico; o contraponto moral; o contraponto cultural; o contraponto maturológico; o contraponto parapolítico; o contraponto evolutivo. A revolução social; a revolução cultural; a revolução grupal; a revolução existencial; a revolução holopensênica; a revolução intraconsciencial; a revolução silenciosa.
Binomiologia: o binômio horizontalidade-verticalidade; o binômio livre arbítrio–determinismo; o binômio materialismo-religiosidade; o binômio teoria-prática; o binômio admiração-discordância; o binômio amizade-debate; o binômio quantidade-qualidade; o binômio miséria
social–miséria consciencial.
Interaciologia: a interação retroculpa-neoerro; a interação Sociedade-Parassociedade;
a interação singularidade-universalidade; a interação parte-todo; a interação indivíduo-grupo;
a interação poder local–poder geral; a interação inversor-Serenão.
Crescendologia: o crescendo monovisão materialista–cosmovisão multidimensional;
o crescendo poder temporal–poder consciencial; o crescendo movimento estudantil–grinvex.
Trinomiologia: o trinômio ego político narcísico–ego político consciencioterápico–ego
político cosmoético; o trinômio poder consciencial–autoridade moral–força presencial; o trinômio Pandeiro–Grinvex–Instituição Conscienciocêntrica (IC); o trinômio drogas-sexo-poder.
Polinomiologia: o polinômio parapolítico quarto-casa-rua-bairro-cidade-estado-país-continente-Planeta.
Antagonismologia: o antagonismo grupo de jovens políticos / grupo de inversores existenciais; o antagonismo assistência anônima / sede de poder; o antagonismo carguismo burocrático / calculismo cosmoético; o antagonismo cooptação / cooperação; o antagonismo invéxis
/ coleira do ego; o antagonismo livre arbítrio / partido político; o antagonismo Grinvex / movimento estudantil.
Paradoxologia: o paradoxo de o ego político poder ser afetivamente carente.
Politicologia: o equilíbrio entre democracia e lucidocracia; a democracia grinvexológica; o Grinvex enquanto escola de minipeças do maximecanismo da reurbex; as práticas antidemocráticas da juventude; a parametodologia parapolítica; a autopesquisa parapolítica.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei de atração dos afins; a alteração das leis humanas de organização social.
Filiologia: a reciclofilia; a politicofilia; a liberofilia; a gregariofilia; a proexofilia; a hedonofilia; a voliciofilia; a egofilia.
Fobiologia: a errofobia; a invexofobia; a decidofobia; a agorafobia; a cratofobia; a sociofobia; a direitofobia.
Sindromologia: a síndrome do justiceiro; a síndrome de abstinência da Baratrosfera
(SAB); a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do ostracismo paragenético.
Maniologia: a megalomania da juventude.
Mitologia: a megamitologia materialista.
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Holotecologia: a filosofoteca; a politicoteca; a culturoteca; a grinvexoteca; a invexoteca; a convivioteca; a socioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Parapoliticologia; a Contrapontologia; a Parassociologia; a Culturologia; a Holopensenologia; a Paradireitologia; a Holofilosofia; a Paradiplomaciologia; a Grupometrologia; a Grupocarmometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin autoconsciente; a conscin democrática; a consciex energívora;
a isca humana lúcida; a isca insconsciente; a plateia incauta de universitários; a turma inversiva
de pesquisadores da evolução; os coletivos políticos jovens.
Masculinologia: o inversor existencial; o intermissivista; o agente retrocognitor inato;
o jovem intelectual; o agente reurbanizador; o maxidissidente ideológico; o autodecisor;
o exemplarista; o parapolíticólogo; o paradireitólogo; o líder interassistencial; o líder carismático;
o militante; o companheiro; o interprisioneiro; o sedutor; o boa-praça; o revolucionário; o Maria
vai com as outras; o estudante profissional; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a inversora existencial; a intermissivista; a agente retrocognitora inata;
a jovem intelectual; a agente reurbanizadora; a maxidissidente ideológica; a autodecisora;
a exemplarista; a parapolíticóloga; a paradireitóloga; a líder interassistencial; a líder carismática;
a militante; a companheira; a interprisioneira; a sedutora; a boa-praça; a revolucionária; a Maria
vai com as outras; a estudante profissional; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens politicus; o Homo sapiens
parapoliticologus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens sóciologus; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicontraponto Grinvex / movimento estudantil = aquele realizado por
meio da comparação intuitiva do jovem com participação concomitante em Grinvex e no movimento estudantil; maxicontraponto Grinvex / movimento estudantil = aquele realizado por meio
da contraposição lúcida do jovem, ao optar pela invéxis em detrimento da participação na política
estudantil, capaz de promover a maxidissidência ideológica.
Culturologia: a cultura da lucidez na invéxis; a cultura da drogadição na política estudantil; a contraposição de culturas juvenis.
Contrapontologia. Eis, segundo a Analiticologia, em ordem alfabética, 16 contrapontos
entre as realidades fáticas dos grupos de inversores e grupos de ativismo juvenil, distribuídos em
16 variáveis didáticas, especialidades da Conscienciologia:
A. Autenticologia:
1. Grinvex: a glasnost; os auto e heteroconflitos expostos nos Balanços Interassistenciais.
2. Movimento estudantil: o bifrontismo; a inserção de militantes em outros grupos para
fazer entrismo (infiltração para cooptação de integrantes).
B. Conviviologia:
1. Grinvex: o exemplarismo; a responsabilidade assistencial dos grinvexes, complementar e sinérgica entre si no Planeta; a responsabilidade dos inversores maduros, exemplos perante
os demais.
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2. Movimento estudantil: a competição; a concorrência dos diferentes grupos pelo
Centro Acadêmico; os membros do coletivo competindo por cargos de destaque dentro do mesmo
grupo.
C. Cosmoeticologia:
1. Grinvex: a autocosmoética; a desaglutinação de conscins com valores antievolutivos,
de drogadição e hedonismo.
2. Movimento estudantil: a amoralidade; a venda de álcool e a promoção de festas universitárias para atingir os fins de massificação de ideologias político-partidárias.
D. Criticologia:
1. Grinvex: a autocrítica; a hipótese de a conscin inversora estar no contrafluxo da Socin Patológica por promover reciclagens das imaturidades sociais e juvenis por meio da autocrítica cosmoética.
2. Movimento estudantil: a heterocrítica; a sensação de o militante de estar no contrafluxo da sociedade por defender minorias e parcelas excluídas por meio de heterocrítica agressiva, mas retroalimentando fluxo de imaturidades sociais e juvenis.
E. Desassediologia:
1. Grinvex: a desassedialidade; a tares entre os membros do grupo e a busca pelo domínio do estado vibracional profilático na megameta inversiva da desperticidade.
2 Movimento estudantil: a assedialidade; a predominância do efeito-ralo em drenagens
bioenergéticas devido às manipulações e à ignorância quanto ao EV.
F. Egologia:
1. Grinvex: o egocídio; a identidade interassistencial singular fundamentando a maturidade juvenil exemplarista do inversor na interação positiva com o grupo evolutivo.
2. Movimento estudantil: a defesa do ego; a identidade política fundamentando o modo
de vestir, andar e falar de todo o grupo, com a sobreposição do coletivo sobre o indivíduo.
G. Fraternologia:
1. Grinvex: o fraternismo; a evitação das amizades ociosas e o cultivo lúcido de amizades evolutivas e raríssimas.
2. Movimento estudantil: a pseudofraternidade; o falso fraternismo vivenciado pelo
cultivo da carência afetiva para manter vínculos políticos.
H. Liberologia:
1. Grinvex: a autonomia; o predomínio do planejamento para saída da casa dos pais
com autonomia financeira pelo próprio trabalho.
2. Movimento estudantil: a dependência; o predomínio de militantes financeiramente
dependentes dos pais ou do Estado pela despriorização do trabalho.
I. Organizaciologia:
1. Grinvex: a pontualidade; a organização do Grinvex enquanto resultado da autorganização dos próprios membros, favorecendo o sinergismo equipin-equipex.
2. Movimento Estudantil: o atraso; a organização do coletivo político enquanto resultado da desorganização de todas as outras áreas da vida pela dedicação total ao partido ou as chapas acadêmicas, favorecendo a desmotivação e a assedialidade.
J. Paradigmologia:
1. Grinvex: o conscienciocentrismo; a complexificação do discurso, necessária ao aprofundamento autocientífico e qualitativo, com a intenção de construir paraconhecimento evolutivo
válido.
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2. Movimento estudantil: o materialismo; a simplificação dos fatos nos discursos pelo
critério quantitativo com a intenção de atingir maiorias políticas.
L. Pacifismologia:
1. Grinvex: o pacifismo; a violência enquanto meio ilegítimo e anticosmoético de mudança social, refletindo priorizações assistenciais e recinológicas.
2. Movimento estudantil: a violência enquanto meio legítimo de mudança social na defesa, em geral, de guerrilhas e movimentos revolucionários, refletindo priorizações bélicas.
M. Politicologia:
1. Grinvex: a lucidocracia; a escolha de coordenação pautada em trafores, comprometimento e maturidade da conscin.
2. Movimento estudantil: a autocracia; a escolha da liderança pautada em troca de favores, negocinhos e acumpliciamentos com partidos políticos.
N. Reciclologia:
1. Grinvex: a mudança intraconsciencial; os problemas da humanidade provenientes do
nível médio de consciencialidade do Planeta, sendo a recin meio de mudança para melhor das sociedades.
2. Movimento Estudantil: a mudança extraconsciencial; a consideração dos problemas
da humanidade provenientes da estrutura do sistema capitalista e a revolução social o meio de
mudança para melhor das sociedades.
O. Sexossomatologia:
1. Grinvex: o duplismo gerando a desrepressão máxima pelo aprofundamento em relação afetivo-sexual duradoura e interassistencial.
2. Movimento estudantil: a promiscuidade; a pseudoliberdade sexual contra o moralismo conservador, gerando pseudodesrepressão e a manipulação das carências dos jovens tendo em
vista ganhos políticos.
P. Somatologia:
1. Grinvex: a saúde somática; a valorização da proéxis repercutindo no autocuidado somático desde a juventude.
2. Movimento estudantil: a antissomática; o fato de levar o corpo até o limite, em escrita e panfletagens, prejudicando, muitas vezes, o sono e a alimentação para não perder o timing
político.
Q. Universalismologia:
1. Grinvex: o universalismo; a invéxis predispondo os jovens ao máximo senso universalista possível com a evitação de rótulos, preconceitos e prejulgamentos nas abordagens a conscins inversíveis.
2. Movimento estudantil: o sectarismo; a política predispondo os jovens a apriorismose
grupal com a criação de termos, apelidos e músicas para estigmatização negativa de adversários
(heterassédio).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o contraponto Grinvex / movimento estudantil, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autocriticidade inversiva: Autoinvexometrologia; Homeostático.
Cooperação intergrinvexes: Grinvexologia; Homeostático.
Cultura invexológica: Invexologia; Homeostático.
Ego político cosmoético: Parapoliticologia; Homeostático.
Fechadismo grupocármico: Conviviologia; Nosográfico.
Grinvex: Grinvexologia; Neutro.
Grinvexologia: Invexologia; Homeostático.
Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Inversão etiológica: Autocogniciologia; Homeostático.
Liderança multidimensional: Liderologia; Homeostático.
Livre arbítrio: Paradireitologia; Neutro.
Pseudofraternidade: Interprisiologia; Nosográfico.
Retroego antiproexológico: Seriexologia; Nosográfico.
Romantismo: Sociologia; Neutro.

CÉLULA CONTRIBUTIVA NA CONSTRUÇÃO DO ESTADO
MUNDIAL, TODO GRINVEX QUALIFICA O HOLOPENSENE
PLANETÁRIO POR MEIO DA FORMAÇÃO DE MINIPEÇAS
LÚCIDAS, ULTRAPASSANDO O MOVIMENTO ESTUDANTIL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já participou do movimento estudantil ou do
Grinvex? Quais proveitos analíticos tirou das próprias experiências grupais?
Bibliografia Específica:
1. Moreno, Igor; Cotejo Parapolítico entre Grinvex e Movimento Estudantil; Artigo; XII Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 14-17.07.14; Gestações Conscienciais; Revista; Ed. Especial; Vol.
5; N. 1; Seção: Artigo Original; 1 E-mail; 3 enus.; 1 tab.; 19 notas; 25 refs.; Associação Internacional de Inversão
Existencial (ASSINVÉXIS); Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2016; páginas 62 a 76.

I. M.
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CONTRAPONTO HETERASSEDIADOR
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O contraponto heterassediador é o conjunto de ocorrências conjugadas entre as dimensões extrafísicas baratrosféricas (parafatos) e esta dimensão humana (fatos), especificamente contra determinada conscin, no período ou momento no qual marca algum êxito de natureza tarística, a partir dos autesforços evolutivos, cosmoéticos, libertários.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo contraponto deriva do idioma Latim Medieval, contrapunctum,
constituído pela proposição, contra, ―contra‖, e punctum, ―ponto (sinal de pontuação); parte do
todo; pequena parcela; pequeno espaço do tempo; instante; ponto (geométrico); ponto (jogo de
dados)‖, usado nas expressões latinas, cantus contra punctus, ―canto; música em contraponto‖,
e punctus contra punctus, ―nota contra; contranota‖. Apareceu no Século XV. O elemento de
composição hetero vem do idioma Grego, héteros, ―outro; diferente‖. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo assédio procede do idioma Italiano, assedio, e este do idioma
Latim, absedius ou obsidium, ―cerco; cilada; assédio‖. Apareceu, no idioma Italiano, no Século
XIII. Surgiu, no idioma Português, no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Concomitância heterassediadora. 2. Simultaneidade heterassediadora. 3. Ocorrências assediadoras conjugadas.
Neologia. As 3 expressões compostas contraponto heterassediador, contraponto heterassediador inconsciente e contraponto heterassediador autoconsciente são neologismos técnicos
da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Ocorrência assediadora isolada. 2. Vida humana desorganizada.
3. Existência intrafísica improdutiva.
Estrangeirismologia: o selfmade man; a selfmade woman; a conscin operosa na condição under attack; o tour de force assediador; a autovigilância ao weak point pessoal; o resguardo
do locus minoris resistentiae; a obstinação cosmoética do strong profile.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à heterassedialidade intra e extrafísicas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade amparada extrafisicamente; os contrapensenes; a contrapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; a pressão holopensênica antagônica
à tarefa executada; a contrariedade explícita à divulgação de autopensenizações esclarecedoras;
o holopensene do local de trabalho tarístico reforçado pelos amparadores extrafísicos de função;
a égide da autopensenização carregada no pen.
Fatologia: os assédios interconscienciais duplos; o pedágio dos feitos evolutivos; o preço do êxito laboral; os pré-requisitos para a consolidação das conquistas evolutivas; o período
existencial das megapressões evolutivas de bases antagônicas; a semana de maior pressão extrafísica explícita; o recrudescimento dos ataques da periferia fanática assediada e assediadora; a incidência exata, na hora oportuna, dos fatos espúrios do jornalismo marrom; a imperturbabilidade da
conscin quando lúcida e autoconsciente da qualificação dos autesforços evolutivos; o chamado
evidente para a intensificação das tarefas do esclarecimento em andamento; o fogo amigo da
conscin-isca inconsciente transformada em inocente-útil na interassedialidade.
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Parafatologia: o contraponto heterassediador; a simultaneidade das reações anticosmoéticas da Baratrosfera; os múltiplos flancos abordados pelos assediadores intra e extrafísicos; a crise de crescimento do trabalho interassistencial exposta para quem tem ―paraolhos de enxergar‖;
o valor da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a importância do dicionário pessoal de sinaléticas energéticas e parapsíquicas próprias; os momentos de maiores evidências da sinalética energética pessoal; a hiperacuidade pessoal quanto aos detalhismos dos parafenômenos;
o paradesconfiômetro da conscin lúcida em ação, interpretando corretamente os fatos e parafatos
interconectados; os ecos e ressonâncias das interprisões grupocármicas; os megassediadores extrafísicos pondo em campo interpostas consciexes satélites atuantes dos assédios às conscins; os
bastidores extrafísicos das superproduções cosmoéticas; a defesa empedernida dos parainteresses
egoicos das consciexes enfermas; os surtos conscienciais extrafísicos; os desabafos de consciexes
indignadas pela possível perda de conscins vapirizadas; os procedimentos de paraassepsia das
consciexes amparadoras; a relevância do escritório pessoal energeticamente blindado; as prevenções nos períodos de maior vigilância pessoal quanto aos acidentes de percurso parapsíquicos;
o combate baratrosférico à propagação das técnicas autodesassediadoras; a ampliação da confiança da conscin-vítima nos amparadores extrafísicos de função; os assistidos trazidos pelos amparadores extrafísicos no momento da redação de tema esclarecedor ou neoverpon libertária pelo autorando.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias; o sinergismo vontade inquebrantável–senso de dever tarístico; o sinergismo automotivação interassistencial–brio cosmoético; o sinergismo autoparaperceptibilidade atilada–autocomprometimento proexológico.
Principiologia: o princípio das crises de crescimento evolutivo; o princípio da primazia
das ECs cosmoéticas; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado e construindo a autoimunidade consciencial.
Teoriologia: a teoria da assedialidade interconsciencial; a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: as técnicas de autodefesa energética; a técnica da desassedialidade direta;
a técnica da paraconfrontação desassediadora; a técnica de viver bioenergeticamente alerta sem
ansiosismo; as técnicas conscienciométricas; a técnica de confrontar conceitos opostos; o atendimento inteligente da técnica do detalhismo sabendo observar mais atentamente o funcionamento
dos aparelhos de uso pessoal.
Voluntariologia: o voluntariado tarístico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos autores conscienciológicos.
Efeitologia: os efeitos autodefensivos da Geopolítica Desassediadora; os efeitos autodefensivos da autoridade cosmoética; o efeito halo ou em ricochete dos trabalhos libertários; os
efeitos paradoxais das obras interassistenciais da tares.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo de neoideias.
Enumerologia: a lógica formal; o cálculo lógico; o realismo crítico; o método axiomático; o método dedutivo; o raciocínio dedutivo; a medida de assimetria.
Binomiologia: o binômio dedução-indução; o binômio autencapsulamento-heterencapsulamento; o binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento.
Interaciologia: a interação crise-crescimento; a interação contrafluxo social–fluxo cósmico; a interação autocrítica-heterocrítica; a interação patológica autassédio-heterassédio.
Trinomiologia: o trinômio contrapontos-convergências-divergências.
Polinomiologia: o polinômio paraprofilático EV–autencapsulamento–blindagem ambiental–acesso à CEE.
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Antagonismologia: o antagonismo autolucidez / obnubilação consciencial diante dos
ataques extrafísicos; o antagonismo cosmovisão / monoideísmo.
Paradoxologia: o paradoxo do prazer de assistir, sob os fogos cruzados, sem qualquer
tendência masoquista; o paradoxo dos pontos e contrapontos complementarem-se e expandirem-se reciprocamente.
Politicologia: a asnocracia; a assediocracia predominando na Terra Planeta-Hospital;
a lucidocracia nascendo por meio da Cosmoética.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço na autossustentação confiante
da autoprodutividade contínua.
Filiologia: a raciocinofilia; a desassediofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a evitação lúcida da síndrome da autovitimização.
Holotecologia: a recexoteca; a comunicoteca; a argumentoteca; a controversioteca;
a paradoxoteca; a cognoteca; a criticoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Autodesassediologia; a Paraprofilaxia; a Paradireitologia; a Recexologia; a Interassistenciologia; a Parapercepciologia; a Consciencioterapia;
a Contrapontologia; a Mentalsomatologia; a Interaciologia; a Comunicologia; a Experimentologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Argumentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a plateia extrafísica de paraolhos na elaboração das gescons;
a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o autor conscienciológico.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a autora conscienciológica.
Hominologia: o Homo sapiens contrapunctor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens contraponitor; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens
professor; o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens refutator;
o Homo sapiens heterassediator; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: contraponto heterassediador inconsciente = a interação ou conjugação de
duas ou mais ocorrências assediadoras interconscienciais passadas despercebidas pela conscin
vulgar, casca grossa, parapsiquicamente amaurótica e vitimizada; contraponto heterassediador
autoconsciente = a interação ou conjugação de duas ou mais ocorrências assediadoras interconscienciais, interceptadas, registradas e prontamente neutralizadas pela conscin lúcida a caminho da
condição da desperticidade.
Culturologia: a cultura parapsíquica cosmoética; a cultura da Desassediologia; a cultura da Despertologia.
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 6 categorias das ocorrências dos contrapontos heterassediadores mais encontradiços:
A. Dimensionais (predomínio das dimensões interexistenciais):
1. Extrafísicos: as intrusões ou os parafatos assediadores, básicos, promovidos a partir
de consciexes.
2. Intrafísicos: as intrusões ou os fatos assediadores de conscins-satélites entrosadas
com as consciexes assediadoras.
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B. Estruturais (predomínio das predisposições intraconscienciais):
1. Energossomáticos: as energias conscienciais pessoais; as pressões nas práticas da tenepes; as formas energéticas das manifestações interassistenciais.
2. Psicossomáticos: a união das emoções com as ECs pessoais; os assuntos dos pedidos
da tenepes; os conteúdos comocionais dos artigos, E-mails e Internet relacionados à conscin-vítima.
C. Mentaissomáticos (predomínio de heteroideias sobre a conscin lúcida):
1. Retroideias: a insistência de ideias apriorísticas retrógradas; os apelos para a manutenção dispensável da mesméxis.
2. Neoideias: o surgimento de sugestões tentadoras de ideias novas, contudo ilícitas ou
anticosmoéticas, junto com as ideias retrógradas.
D. Metabólicos (predomínio dos processos da manutenção do soma pessoal):
1. Alimentares: os estímulos para os excessos alimentares ou às orgias gastronômicas;
a indução à obesidade patológica.
2. Farmacológicos: a indução ao uso de drogas leves e pesadas sobre a conscin, potencializando os excessos alimentares.
E. Operacionais (predomínio das relações interconscienciais):
1. Diretos: as ocorrências intrusivas em contato com o soma da conscin lúcida.
2. Indiretos: as ocorrências intrusivas em ricochetes e confluentes com os acontecimentos diretos.
F. Proxêmicos (predomínio das influências espaciais):
1. Locais: as ocorrências intrusivas de contato imediato na base intrafísica da conscin
lúcida.
2. Distantes: as ocorrências intrusivas com origens a distância da base intrafísica da
conscin lúcida, convergentes e ampliadoras dos fatos locais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o contraponto heterassediador, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Antagonismo: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Antagonismo conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Antagonismo extremo: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Antagonismo midiático: Autodiscernimentologia; Neutro.
06. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
07. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
08. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Autodefesa energética: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
10. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
11. Contrapontologia: Verponologia; Neutro.
12. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Técnica da desassedialidade direta: Consciencioterapia; Homeostático.
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O CONTRAPONTO HETERASSEDIADOR CONSTITUI QUALIFICAÇÃO, GALARDÃO E CHANCELA POSITIVA DOS AUTESFORÇOS EVOLUTIVOS DA CONSCIN LÚCIDA, CONVOCADA À INTENSIFICAÇÃO DA OBRA EM ANDAMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já identificou os próprios períodos de contraponto heterassediador? De quais naturezas?
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CONTRAPONTOLOGIA
(VERPONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Contrapontologia é a Ciência aplicada aos estudos, conhecimentos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos, investigações ou pesquisas da qualidade, condição ou caráter da composição de ideias racionais e argumentos explícitos, por meio do emprego de contrastes, ou entrelaçamentos de temas, com paralelos, confrontos, antipodias, oposições, inversões,
comparações ou complementações.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo contraponto deriva do idioma Latim Medieval, contrapunctum,
formado pela preposição contra, ―contra‖, e punctum, ―ponto (sinal de pontuação); parte do todo;
pequena parcela; pequeno espaço do tempo; instante; ponto (geométrico); ponto (jogo de dados)‖,
usado nas expressões latinas, cantus contra punctus, ―canto; música em contraponto‖, e punctus
contra punctus, ―nota contra nota; contranota‖. Apareceu no Século XV. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento
sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Ciência dos contrapontos. 2. Ciência das contrastações.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo contraponto: contrapontada; contrapontado; contrapontar; contraponteada; contraponteado; contraponteador; contraponteadora; contraponteamento; contrapontear; contrapontista; contrapontística;
contrapontístico; Contrapontologia.
Neologia. As 3 expressões compostas Contrapontologia Menor, Contrapontologia Mediana e Contrapontologia Máxima são neologismos técnicos da Verponologia.
Antonimologia: 01. Similarologia. 02. Similitudologia. 03. Concertologia. 04. Conexologia. 05. Harmoniologia; 06. Coerenciologia. 07. Concordanciologia. 08. Concilialogia. 09.
Sincronologia. 10. Sinergeticologia.
Estrangeirismologia: o upgrade mentalsomático; o Tertuliarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às associações de ideias em geral.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade técnica; os contrapensenes;
a contrapensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: a Ciência dos contrapontos técnicos; a pesquisa das junções de concepções;
os estudos dos conceitos conjugados; o confor; a concordância harmoniosa de ideias; a atração
dos opostos; a união dos contrários; a inversibilidade dos constructos; a troca de posições dos
conceitos; o emprego simultâneo das ideias afins; as vertentes independentes da mesma realidade;
a poligrafia harmônica; o ricochete das verpons; o cotejo das ideias divergentes; a dialética; os
vieses das pesquisas; os cotejamentos dos fatos; a antipodia conceitual; as expressões oximorônicas; os 2 lados da temática; os 2 polos da questão; as duas faces da moeda; o reverso da medalha;
os diferentes ângulos da realidade; o diálogo; o debate; a trajetória mentalsomática de alcance da
cosmovisão; a consciência dos contrários; o contraponto Direito-Antidireito; o tratamento enciclopédico, mas apostilhado da Enciclopédia da Conscienciologia.
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Parafatologia: o contraponto evolutivo realidade intrafísica–realidade extrafísica ignorado pela maioria da Socin ainda patológica; o estudo dos paralelos entre os parafatos; o contraponto assins-desassins.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias; o sinergismo da imaginação
criativa.
Principiologia: o princípio dual da polaridade; o princípio da descrença; o princípio da
racionalidade.
Tecnologia: a técnica de confrontar conceitos opostos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete.
Ciclologia: o ciclo de neoideias; o ciclo da criatividade; o ciclo síntese-análise-neossíntese; o ciclo autorreflexão-contraponteamento.
Binomiologia: o binômio antagonismo lexical–semântica antagonística; o binômio diferença na semelhança–semelhança na diferença; o binômio dedução-indução; o binômio ponto-contraponto; o binômio face-avesso; o binômio anverso-reverso; o binômio fato-versões.
Interaciologia: a interação heterocrítica-autocrítica.
Crescendologia: o crescendo simplificação racional–complexificação racional.
Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio contrapontos-convergências-divergências.
Antagonismologia: o antagonismo visão contrapontista / visão maniqueísta; o antagonismo cosmovisão / monoideísmo.
Paradoxologia: o paradoxo dos pontos e contrapontos complementarem-se e expandirem-se mutuamente.
Politicologia: a democracia direta; a argumentocracia; a debatocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço mentalsomático.
Filiologia: a raciocinofilia; a pensenofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a intelectofobia; a cienciofobia.
Maniologia: a mania de ser do contra.
Holotecologia: a comunicoteca; a argumentoteca; a controversioteca; a paradoxoteca;
a cognoteca; a criticoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Contrapontologia; a Verponologia; a Mentalsomatologia; a Tecnologia; a Interaciologia; a Conformática; a Comunicologia; a Experimentologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Argumentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin contrapontista; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertulia-

7262

Enciclopédia da Conscienciologia

no; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o redator; o comunicador;
o debatedor; o argumentador.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a redatora; a comunicadora; a debatedora; a argumentadora.
Hominologia: o Homo sapiens contraponitor; o Homo sapiens communicator; o Homo
sapiens professor; o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens
refutator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: Contrapontologia Menor = a pesquisa dos contrapontos entre ideias de
linha igual de cognição; Contrapontologia Mediana = a pesquisa dos contrapontos entre ideias de
linhas de cognição ou Ciências diferentes; Contrapontologia Máxima = a pesquisa dos contrapontos entre fatos e parafatos, fenômenos e parafenômenos ou intrafisicalidade e extrafisicalidade.
Culturologia: os contrapontos existentes entre as diversas culturas; a Multiculturologia
da Verponologia; a Contraculturologia Cosmoética.
Taxologia. Sob a ótica da Verponologia, a maior demonstração dos contrapontos aparece na elaboração das máximas, anexins e provérbios, ou seja, por meio das pessoas, em geral, gerando verdades relativas de ponta (verpons) espontâneas, até mesmo inconscientes da fórmula
empregada, ao modo destas 12 citações, dispostas na ordem alfabética dos recursos, técnicas ou
métodos usados:
01. Adjetivos. ―A verdadeira dificuldade não está em aceitar ideias novas, mas escapar
das ideias antigas‖ – John Maynard Keynes (1883–1946).
02. Antagonismos. ―O verdadeiro discípulo é aquele que supera o mestre‖ – Aristóteles
(384–322 a.e.c.).
03. Antipodias. ―Nunca se deve engatinhar quando o impulso é voar‖ – Helen Adams
Keller (1880–1968).
04. Comparações. ―As ideias são mais poderosas que os exércitos‖ – William McGregor Paxton (1869–1941).
05. Condicionamentos. ―Educar não é cortar as asas: é orientar para o voo‖ – Anônimo.
06. Contraposições. ―Quem abre uma escola fecha uma prisão‖ – Edmund Burke (1729–
–1797).
07. Dialética. ―O sábio não é o homem que fornece as verdadeiras respostas; é o que
formula as verdadeiras perguntas‖ – Claude Lévi-Strauss (1908–).
08. Diversificações. ―Algo como o mau tempo, na verdade, não existe. Existem, sim,
vários tipos de bom tempo‖ – John Ruskin (1819–1900).
09. Extremismos. ―É mais fácil construir um menino do que consertar um homem‖
– Charles Chick Govin.
10. Oposições. ―O que é necessário não é a vontade de acreditar, mas o desejo de descobrir; que é justamente o oposto‖ – Bertrand Arthur William Russell (1872–1970).
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11. Proporções. ―Os anos ensinam muitas coisas que os dias desconhecem‖ – Anônimo.
12. Singularidade. ―Todos os jogos são educativos, menos os jogos educativos‖ – André Lapierre (1923–2008).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Contrapontologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antagonismo: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Antagonismo conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Antagonismo extremo: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Antagonismo midiático: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
06. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
07. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.
11. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

A CONTRAPONTOLOGIA É CIÊNCIA IRMÃ DE OUTRAS,
NO ÂMBITO DA REFUTACIOLOGIA, POR EXEMPLO:
A CONFRONTOLOGIA, A PARALELOLOGIA, A CONFLITOLOGIA, A ANTAGONISMOLOGIA E A OPOSICIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega a Contrapontologia nos debates técnicos? Já pesquisou o assunto em profundidade?
Bibliografia Específica:
1. Lago, Samuel R.; compilador; Citações e Pensamentos Sobre Educação; Coletânea de Máximas e Aforismos da Gazeta do Povo; pref. Gazeta do Povo; revisor Lilimar Weissmann Oliveira; 112 p.; 103 citações; 1 E-mail;
1 ilus.; 1 website; 10 x 7,5 cm; br.; pocket; Editora Lago / Grupo Positivo; Campina Grande do Sul, PR; 15.10.04;
páginas 12, 15, 17, 23, 38, 39, 48, 56, 58, 64, 74 e 89.
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CONTRAPONTO TÉCNICO
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O contraponto técnico é o emprego de temas contrastantes entrelaçados
a fim de explicitar melhor as ideias e os argumentos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo contraponto deriva do idioma Latim Medieval, contrapunctum,
formado pela preposição contra, ―contra‖, e punctum, ―ponto (sinal de pontuação); parte do todo;
pequena parcela; pequeno espaço do tempo; instante; ponto (geométrico); ponto (jogo de dados)‖,
usado nas expressões latinas punctus contra punctus, ―canto; música em contraponto‖, e punctus
contra punctus, ―nota contra conta; contranota‖. Apareceu no Século XV. O vocábulo técnico
vem 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: 1. Exposição contrastante. 2. Conceitos conjugados.
Neologia. As 3 expressões compostas contraponto técnico, minicontraponto técnico
e maxicontraponto técnico são neologismos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Exposição simplista. 2. Conceitos simples.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às associações de ideias em geral.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade técnica; os lateropensenes;
a lateropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: o contraponto técnico; a junção de concepções; os conceitos conjugados;
o uso dos contrastes; as duas frases seguidas; o confor; a concordância harmoniosa de ideias;
a atração dos opostos; a união dos contrários; a inversibilidade dos constructos; a troca de posições dos conceitos; o emprego simultâneo das ideias afins; as vertentes independentes da mesma
realidade; a poligrafia harmônica; o ricochete das verpons; o cotejo das ideias divergentes; a dialética; os vieses das pesquisas; os cotejamentos dos fatos.
Parafatologia: os paralelos dos parafatos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias.
Principiologia: o princípio dual da polaridade; o princípio da descrença; o princípio da
racionalidade.
Tecnologia: a técnica de confrontar conceitos opostos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia.
Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete nos debates técnicos.
Ciclologia: o ciclo de neoideias.
Binomiologia: o binômio antagonismo lexical–semântica antagonística; o binômio diferença na semelhança–semelhança na diferença; o binômio dedução-indução.
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Crescendologia: o crescendo simplificação-complexificação.
Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia.
Politicologia: a argumentocracia; a debatocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito.
Filiologia: a raciocinofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a intelectofobia; a cienciofobia.
Maniologia: a mania de ser do contra.
Holotecologia: a comunicoteca; a argumentoteca; a controversioteca; a paradoxoteca;
a cognoteca; a criticoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Contrapontologia; a Tecnologia; a Interaciologia; a Conformática; a Comunicologia; a Experimentologia; a Interaciologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Autocriteriologia; a Argumentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin investigadora; a pessoa refutadora.
Masculinologia: o redator; o escritor; o tradutor; o pesquisador; o comunicador; o debatedor; o argumentador.
Femininologia: a redatora; a escritora; a tradutora; a pesquisadora; a comunicadora;
a debatedora; a argumentadora.
Hominologia: o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens expositor; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens autoperquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicontraponto técnico = a vida do parceiro e a vida da parceira da
dupla evolutiva; maxicontraponto técnico = a existência humana e a consecução da proéxis
pessoal.
Culturologia: a cultura da Desassediologia.
Taxologia. Sob a ótica da Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 categorias de contrapontos técnicos, maiores ou abrangentes, incluídos nas argumentações da Enciclopédia da Conscienciologia:
01. Análise vs. Argumentações: Refutaciologia.
02. Autodesassédio vs. Heterodesassédio: Desassediologia.
03. Cérebro vs. Subcérebro: Paracerebrologia.
04. Circularidade vs. Repetibilidade: Parapedagogiologia.
05. Coerência vs. Coesão: Criteriologia.
06. Conformática vs. Fórmulas: Paramorfologia.
07. Corticomemória vs. Holomemória: Holomnemônica.
08. Cosmovisiologia vs. Tudologia: Cosmoconscienciologia.
09. Critério vs. Metodologia: Experimentologia.
10. Enumerologia vs. Apostilhamento: Didaxia.
11. Estilística vs. Técnicas: Paratecnologia.
12. Genes vs. Paragenes: Parageneticologia.
13. Heurística vs. Neologística: Discernimentologia.
14. Interdisciplinaridade vs. Multiculturalismo: Generalismo.
15. Intrarticulação vs. Extrarticulação: Consciencialidade.
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16.
17.
18.
19.
20.

Maxinivelamento vs. Cosmoeticologia: Holomaturologia.
Remissiologia vs. Interrelações: Interatividade.
Síntese vs. Megapensene: Comunicologia.
Teaticologia vs. Autexperimentologia: Conscienciometrologia.
Uniformização vs. Padronização: Explicitação.

Reflexões. Dentro do universo da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 contrapontos práticos dignos de abordagens reflexivas na cotidianidade (diuturna):
01. Ação / Palavra: em todas as atividades evolutivas grupais.
02. Análise / Síntese: em todas as abordagens técnicas.
03. Assim / Desassim: em todos os contatos conscienciais.
04. Autocrítica / Heterocrítica: em todas as apreciações das realidades do Cosmos.
05. Autovivência / Teoria: em todas as decisões magnas na vida.
06. Conduta-padrão / Conduta-exceção: em todas as autopesquisas isentas.
07. Consciencialidade / Materialidade: em todos os processos especificamente conscienciais.
08. Direito / Antidireito: em todas as tratativas interconscienciais.
09. Drogas / Crimes: em todas as assistências às sociopatologias.
10. Loucura / Genialidade: em todas as superdotações conscienciais.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, evidenciando relação estreita com os contrapontos técnicos, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos
pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antagonismo: Autodiscernimentologia; Neutro.
02. Antagonismo conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Antagonismo extremo: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Antagonismo midiático: Autodiscernimentologia; Neutro.
05. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
06. Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
07. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
09. Contrapontologia: Verponologia; Neutro.
10. Diferença semântica: Comunicologia; Neutro.
11. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
12. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.

A CONTRAPONTOLOGIA EXIGE MAIS ESTUDOS ACURADOS A PARTIR DO FATO, OU PARAFATO, ESSENCIAL:
A VIDA INTRAFÍSICA É CONTRAPONTO SUPERCRÍTICO
DA VIDA EXTRAFÍSICA PARA TODAS AS CONSCIÊNCIAS.
Questionologia. A pesquisa dos contrapontos técnicos já alcançou você? Os contrapontos fazem você pensar? Em quais contextos existenciais os contrapontos têm algum papel para
você?
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Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 162, 163, 341, 342, 358, 359,
416 a 418 e 779.
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CONTRARIEDADE
(CONTRARIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A contrariedade é o ato, efeito ou posicionamento de a conscin lúcida dar
o contra ante reações ou fatos considerados menos dignos, nocivos, daninhos, prejudiciais ou dolosos, a fim de se antepor para ajudar, objetivando a consecução da heterodesassedialidade cosmoética tarística.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo contrariedade deriva do idioma Latim, contrarietas, ―contrariedade; oposição‖, de contrarius, ―que está de frente, de fronte, do lado oposto; que é em sentido contrário; nocivo; daninho; prejudicial; inimigo‖. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 01. Oposição; opugnação. 02. Contestação; contraposição; desacordo.
03. Antipodia; incompatibilidade; repulsão. 04. Tares. 05. Desassediologia. 06. Contrariologia.
07. Refutaciologia. 08. Confrontologia. 09. Antagonismologia. 10. Discordanciologia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo contrariedade: contrária; contrariabilidade; contrariada; contrariado; contrariador; contrariadora; contrariante; contrariar; contrariável; contrário; megacontrariedade.
Neologia. As duas expressões compostas contrariedade elementar e contrariedade
avançada são neologismos técnicos da Contrariologia.
Antonimologia: 01. Favorecimento. 02. Acordo. 03. Apoio. 04. Autassediologia.
05. Assediologia. 06. Heterassediologia. 07. Compactuação. 08. Comparsaria. 09. Cumplicidade. 10. Concordanciologia.
Estrangeirismologia: o strong profile; o upgrade evolutivo; a blackball do voto contra.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade teática, consciente e cosmoética.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Contrapensenizemos os assediadores. Reeducar é contrariar. Toda contrariedade passa.
Filosofia: a Filosofia do máximo bem-estar para o maior número de consciências.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desassedialidade; a reeducação pensênica;
a discriminação e neutralização dos xenopensenes; o descarte das cunhas pensênicas; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a contrariedade; a incompatibilidade ideativa; a antítese filosófica; o estado
de coisas reciprocamente contrárias; a situação de hostilidade; a antinomia das leis; o ato dialético
de contrarrestar; o ato de não recear desagradar; a não subjugação aos assediadores; a autossegurança nas capacidades interassistenciais; a tranquilidade íntima contrariando as pressões assediadoras; o fazer às avessas ao desejo espúrio do intrusor; a consecução do necessário e não do solicitado; o impedimento da realização dos propósitos anticosmoéticos; o embargo dos atos não assistenciais; o corte da influência nociva de personalidades patológicas; a objeção de consciência;
o ônus do não; a tares vivenciada; o fato de se evitar a cumplicidade; o descarte da interprisão
grupocármica; os autassédios; o infortúnio alheio; o ato do desassédio interconsciencial; a solidariedade com as vítimas; as demonstrações de desacordo; as pirraças dos assediadores; a picuinha
de mais de século; a repulsão aos algozes; os assediadores intrafísicos; a contraposição aos inculcadores; o juiz autorizando a transfusão de sangue em filho de testemunha de Jeová; as dessemelhanças interconscienciais; as colisões das intenções; a discórdia dos interesses evolutivos;
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a opugnação às importunações de quem alimenta más intenções; as insatisfações irracionais de
outrem; a obstrução cosmoética; a contraprova moral; os exemplos pessoais do desassediador.
Parafatologia: os heterodesassédios interconscienciais; a heterodesassedialidade; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o estado vibracional sustentando o heterodesassédio; os acidentes de percurso parapsíquicos; a aplicação da sinalética energética e parapsíquica;
a autoconfiança no trabalho em equipe com os amparadores extrafísicos.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da polaridade; o princípio da contradição; o princípio da
autodesassedialidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade desassediadora.
Tecnologia: a técnica da Confrontologia Equilibrada; a técnica da Refutaciologia Sadia; a técnica da Antagonismologia Hígida; as técnicas da desassedialidade interconsciencial;
a técnica da evitação da interprisão grupocármica; a técnica da interassisencialidade tarística;
a técnica do posicionamento pessoal.
Voluntariologia: o voluntariado na Organização Internacional de Consciencioterapia
(OIC); o voluntariado da interassistencialidade nos trabalhos do Apoio a Voluntários e Alunos
(AVA).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico do estado vibracional (EV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: o efeito halo ou em ricochete das manifestações interconscienciais; os efeitos positivos gerais da desassedialidade.
Neossinapsologia: as neossinapses cosmoéticas da autodesassedialidade e da heterodesassedialidade.
Ciclologia: o ciclo evolutivo autassédio-heterassédio-desassédio.
Enumerologia: a Antagonismologia; a Confrontologia; a Confutaciologia; a Contrariologia; a Discordanciologia; a Opugnaciologia; a Refutaciologia.
Binomiologia: o binômio (dupla) patológico autassediado(a)-heterassediador(a); o binômio admiração-discordância; o binômio autassédio-heterassédio.
Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação assediado-assediador; a interação possessa-possessora.
Crescendologia: o crescendo erro-correção; o crescendo doença-remissão; o crescendo
intraconsciencial consciencioterápico autodesassediado-heterodesassediador.
Trinomiologia: o trinômio (trio) interconsciencial autassediado-heterassediador-desassediador (ser desperto).
Polinomiologia: o polinômio (quarteto) conscin autassediada–consciex heterassediadora–consciex amparadora–desassediador intrafísico.
Antagonismologia: o antagonismo apoio / oposição; o antagonismo acordo / desacordo; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo desassedialidade / assedialidade; o antagonismo conscin questionadora / conscin crédula; o antagonismo assistência /
acumpliciamento; o antagonismo tares / tacon.
Paradoxologia: o paradoxo interassistencial da posição antagônica ser a favor do assediador e do assediado; o paradoxo cosmoético do antagonismo homeostático.
Politicologia: a democracia do Estado Laico.
Legislogia: a lei de causa e efeito.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a raciocinofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a cosmoeticofobia; a decidofobia.
Holotecologia: a infortunioteca; a nosoteca; a conflitoteca; a argumentoteca; a convivioteca; a pensenoteca; a mentalsomatoteca.

Enciclopédia da Conscienciologia

7270

Interdisciplinologia: a Contrariologia; a Antagonismologia; a Discordanciologia; a Confrontologia; a Interassistenciologia; a Parapatologia; a Terapeuticologia; a Paraprofilaxiologia;
a Consciencioterapia; a Conscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a personalidade forte; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens energovibrator; o Homo sapiens paraperceptiologus;
o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens interassistentialis; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens antagonista.
V. Argumentologia
Exemplologia: contrariedade elementar = a heterodesassedialidade do exorcista místico,
taconístico, dogmático; contrariedade avançada = a heterodesassedialidade do consciencioterapeuta, homem ou mulher, técnico, tarístico, universalista.
Culturologia: a Contraculturologia.
Consciencioterapia. Sob a ótica da Desassediologia, o desassédio consciencial pode ser
classificado em 4 categorias nosográficas básicas, aqui dispostas na ordem de pioria da Parapatologia, a saber:
1. Desassédio do autassédio.
2. Desassédio do heterassédio.
3. Desassédio da semipossessão.
4. Desassédio da possessão interconsciencial.
Contra. Em todos os casos ou instâncias, obviamente, o desassediador cosmoético deve
dar sempre o contra aos monoideísmos patológicos dos assediadores.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a contrariedade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Categoria da minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Confutaciologia: Contradiciologia; Neutro.
05. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
06. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
07. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Paradoxo desassediador: Desassediologia; Homeostático.
09. Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Tares expositiva: Interassistenciologia; Homeostático.

OS POSICIONAMENTOS CONTRÁRIOS SÃO INEVITÁVEIS
NA VIDA INTRAFÍSICA EM FUNÇÃO DAS DIVERSIDADES
DAS EXPERIÊNCIAS EVOLUTIVAS, PESSOAIS, E DAS
REAIS INTENÇÕES DAS CONSCIÊNCIAS POLIÉDRICAS.
Questionologia. Como convive você, leitor ou leitora, com os posicionamentos contrários, ante as diversificações dos experimentos humanos, no dia a dia? Você colabora com os trabalhos interassistenciais da desassedialidade cosmoética?
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CONTROVÉRSIA ÚTIL
(CONTROVERSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A controvérsia útil é a querela, contestação, polêmica construtiva referente
à ação, proposta, constructo, ideia ou questão prioritária à evolução, sobre a qual há divergência
de opiniões.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo controvérsia deriva do idioma Latim, controversia, ―embate; choque de opostos‖, constituído pelo elemento de composição, contra, ―em frente de; em oposição
a; contrariamente a; para com, a respeito de; em frente, defronte; contra; de outro lado; ao contrário, pelo contrário‖, e vertere, ―voltar; virar; desviar; girar‖. Surgiu no Século XVI. A palavra útil
procede também do idioma Latim, utilis, ―que serve; bom; vantajoso; válido‖. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Debate evolutivo. 2. Divergência esclarecedora. 3. Discussão elucidativa. 4. Contestação explicitativa. 5. Oposição proficiente. 6. Refutação enriquecedora.
7. Heterocrítica cosmoética.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 14 cognatos derivados do vocábulo controvérsia: controversial; Controversiologia; controversista; controverso; controverter; controvertibilidade; controvertida; controvertido; controvertível; incontroverso; incontrovertibilidade; incontrovertida; incontrovertido; incontrovertível.
Neologia. As duas expressões compostas controvérsia útil doméstica e controvérsia útil
pública são neologismos técnicos da Controversiologia.
Antonimologia: 1. Consenso técnico. 2. Concordância de opiniões. 3. Uniformidade
ideológica. 4. Aquiescência de abordagens. 5. Acriticismo. 6. Omissão deficitária. 7. Silêncio
antitarístico.
Estrangeirismologia: a glasnost consciencial; o Tertuliarium; o Argumentarium; os
Blogs; a Internet; os chats.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cognoscibilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da polêmica cosmoética; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os
neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a controvérsia útil; os pontos de vista divergentes enriquecedores; os confrontos superavitários de ideias, argumentos e teorias; a coragem para arrostar publicamente os assuntos prioritários à auto e heterevolução, mesmo os mais controvertíveis; o debate aberto e esclarecedor das patologias sociais; o ato de trazer à discussão as mazelas sociais encobertas; a evitação
da ignorância coletiva; a interlocução destemida e esclarecedora; o ato de não recear desagradar;
os autoposicionamentos contrários ao fluxo da Socin Patológica; as controvérsias podendo gerar
antagonismos diversos; as tensões inerentes ao exercício da controvérsia; o ônus do não; o enfrentamento prolífico dos temas tabus; os debates tarísticos; a defesa das verpons controvertíveis;
o ricochete das verpons controvertíveis; os lucros cognitivos decorrentes das controvérsias úteis;
o descarte do apreço patológico à polêmica pela polêmica, sustentado pela competitividade e pelo
temperamento beligerante; a controvérsia inútil sabotando o tempo e as energias conscienciais das
conscins incautas; as discussões infrutíferas desviando a conscin dos temas prioritários à autevolução; os caprichos pessoais; o exibicionismo; os radicalismos; a intolerância; os erros de abor-
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dagem; a manutenção do megafoco das questões evolutivas; os debates produtivos construindo
sociedades mais democráticas; o Círculo Mentalsomático; a criticidade cosmoética embasando as
controvérsias úteis; a sequência de controvérsias úteis edificando o saber científico e evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a manutenção da
autodefesa energética; a desassimilação simpática; a sinalética energética e parapsíquica pessoal;
o parapsiquismo intelectual; os acidentes de percurso parapsíquicos; o exercício da desassedialidade; a sustentabilidade energética do autoposicionamento verponológico controvertível.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mentalsomático; o sinergismo da associação de ideias.
Principiologia: o princípio da omissuper; o princípio do posicionamento pessoal (PPP);
o princípio da descrença; o princípio da contradição; o princípio de os fins não justificarem os
meios; o princípio da divergência; o princípio da consensualidade; o princípio da megafraternidade.
Codigologia: a heterocrítica fundamentada no código pessoal de Cosmoética (CPC);
o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da origem do Universo; a teoria evolucionista; a teoria das controvérsias; a teoria das verdades relativas de ponta da Conscienciologia; a teoria da Higiene
Consciencial; a teoria da invéxis; a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: as técnicas da desassedialidade interconsciencial; as técnicas da interlocução evolutiva; as técnicas da convivialidade sadia; as técnicas da Refutaciologia Lúcida; a técnica da Impactoterapia; as técnicas da Cosmoética Destrutiva; a técnica etológica do salto baixo;
as técnicas da Paradiplomacia; a técnica do acolhimento da heterocrítica.
Voluntariologia: os voluntários da tares conscienciológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos das controvérsias úteis no interesclarecimento sadio; os efeitos
do ortotaquipsiquismo nos debates prolíficos; os efeitos das carências intraconscienciais no exercício das controvérsias em geral; os efeitos nefastos das paixões ideológicas regressivas; os efeitos das controvérsias científicas na produção de neoconhecimentos; os efeitos das controvérsias
evolutivas no desmantelamento dos bolsões conservacionistas; os efeitos do exemplarismo do intermissivista na geração de controvérsias úteis.
Neossinapsologia: as neossinapses frutíferas construídas a partir das controvérsias úteis;
a falta de paraneossinapses evolutivas das conscins eletronóticas gerando as polêmicas contra os
princípios conscienciológicos.
Ciclologia: o ciclo de desconstrução de retroideias; o ciclo de neoideias.
Enumerologia: as controvérsias científicas; as controvérsias sociocientíficas; as controvérsias socioambientais; as controvérsias filosóficas; as controvérsias religiosas; as controvérsias
conscienciológicas; as controvérsias verponológicas.
Binomiologia: o binômio autocrítica-autodesconfiômetro; o binômio fatuística–juízo de
valor; o binômio controvérsias intelectuais–conflitos sociais; o binômio conjecturas-especulações; o binômio autonomia intelectual–contribuição social; o binômio crise-ruptura; o binômio
réplica-tréplica; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação docente-discente; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação escritor-leitor; a interação assistente-assistido; a interação pais-filhos; a interação entre autores; a interação entre pesquisadores; a interação entre os componentes do grupo evolutivo; a interação Hermenêutica-Exegética; a interação paixão amaurótica–intolerância;
a interação Curso Intermissivo–abertismo ideativo; a interação CCCI-Socin.
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Crescendologia: o crescendo interesclarecimento-inovação; o crescendo retroparadigma-neoparadigma; o crescendo autoverbação-autorrefratariedade; o crescendo Cosmoética Destrutiva–reorganização holopensênica; o crescendo dúvida-esclarecimento; o crescendo erro-correção; o crescendo gradativo da expansão da abrangência da tares.
Trinomiologia: o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia; o trinômio nosográfico cinismo-sarcasmo-escárnio; o trinômio inexcitabilidade-inabalabilidade-imperturbabilidade; o trinômio exposição-refutação-renovação; o trinômio paradigmas inconciliáveis–interesses incompatíveis–controvérsias inevitáveis; o trinômio Lucidologia-Discernimentologia-Interassistenciologia; o trinômio intelectualidade-paraperceptibilidade-comunicabilidade.
Polinomiologia: o polinômio valores-interesses-necessidades-crenças.
Antagonismologia: o antagonismo portavoz de megamparador / portavoz de megassediador; o antagonismo cidadão passivo / cidadão ativo; o antagonismo controvérsia útil / hostilidade; o antagonismo divergência intelectual / aversão emocional; o antagonismo minidissidência amaurótica / maxidissidência cosmoética; o antagonismo ideias libertárias / ideias reacionárias; o antagonismo controvérsia útil / Mateologia.
Paradoxologia: o paradoxo da polêmica pacificadora; o paradoxo da domesticação
mútua.
Politicologia: a democracia; a argumentocracia; a refutaciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço mentalsomático.
Filiologia: a debatofilia; a criticofilia; a gnosiofilia; a cosmoeticofilia; a refutaciofilia;
a intelectofilia; a interassistenciofilia.
Maniologia: a mania de ser do contra; a mania de chamar a atenção.
Mitologia: o mito da verdade absoluta; o mito dos temas tabus.
Holotecologia: a controversioteca; a argumentoteca; a criticoteca; a polemoteca; a filosofoteca; a logicoteca; a paradoxoteca.
Interdisciplinologia: a Controversiologia; a Contrapontologia; a Confutaciologia; a Refutaciologia; a Discordanciologia; a Comunicologia; a Argumentologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Megafocologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens controversus; o Homo sapiens argumentator; o Homo
sapiens contraponitor; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: controvérsia útil doméstica = as contendas evolutivas entre os integrantes do grupocarma familiar; controvérsia útil pública = as contendas evolutivas manifestas em
âmbito social.
Culturologia: a cultura da oposição.
Inevitabilidade. As controvérsias úteis são inafastáveis no exercício da tares, ao se considerar, por exemplo, 5 realidades enumeradas na ordem alfabética do tema:
1. Conflitologia. Os conflitos ideológicos intergrupais inevitáveis no atual nível evolutivo das consciências.
2. Consensologia. A impossibilidade do consenso unânime de opiniões.
3. Divergenciologia. O pensamento divergente inevitável.
4. Evoluciologia. Os gaps ou desníveis evolutivos entre consciências.
5. Verponologia. As neoverpons gerando contendas perante as ideias retrógradas e tradicionalistas.
Limites. No exercício das controvérsias produtivas, acerta mais a conscin lúcida apta
a transitar cosmoeticamente nos limites da manifestação sadia, sem excessos, iguais a, por exemplo, 5 condições na ordem alfabética do tema:
1. Assertivologia. Ser assertivo, sem beligerância.
2. Exaustivologia. Ser exaustivo, sem prolixidade.
3. Histrionismologia. Ser histriônico, sem afetação.
4. Irreverenciologia. Ser irreverente, sem humor cáustico.
5. Transparenciologia. Ser transparente, sem desrespeitar o binômio verdade-limite.
Posicionamento. O agente do esclarecimento há de saber posicionar-se cosmoeticamente perante os princípios conscienciológicos controvertíveis, buscando esclarecer valores e posturas evolutivas incompreensíveis à maioria dos colegas de evolução, sem resvalar no orgulho, jactância ou segregacionismo, nem tampouco na pusilanimidade regressiva, iguais a, por exemplo,
estas 4 opções em ordem alfabética da especialidade:
1. Antimaternologia. A opção pela antimaternidade lúcida, apesar do apelo social da
gestação humana.
2. Descrenciologia. A opção pela vivência do princípio da descrença, apesar de grande
parcela da Sociedade apoiar-se na fé e na credulidade.
3. Duplologia. A opção pela dupla evolutiva exitosa, apesar dos mecanismos sedutores
da indústria do casamento.
4. Invexologia. A opção pela maturidade precoce interassistencial, apesar da exaltação
social da eterna juventude hedonista.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a controvérsia útil, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Antagonismo conscienciológico: Autodiscernimentologia; Homeostático.
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03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
Antonimologia: Comunicologia; Neutro.
Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Contestação intelectual: Holomaturologia; Neutro.
Contrapontologia: Verponologia; Neutro.
Contrariedade: Contrariologia; Homeostático.
Debate: Debatologia; Neutro.
Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
Ricochete intelectivo: Mentalsomatologia; Neutro.

A CONTROVÉRSIA ÚTIL NASCE DA DISSENSÃO IDEATIVA
APLICADA COSMOETICAMENTE EM FAVOR DO INTERESCLARECIMENTO, POTENCIALIZANDO AS RECINS COGNITIVAS E A DINÂMICA DA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aplica teaticamente as controvérsias úteis? De
qual tipo: as domésticas ou as públicas?
M. I. T.
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CONVALESCENÇA EVOLUTIVA
(AUTORREMISSIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A convalescença evolutiva é o intervalo transitório de restabelecimento
e recuperação gradativa dos efeitos dos megatrafares seculares da consciência, homem ou mulher, repercutindo na consolidação de neopatamar evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra convalescença deriva do idiota Latim, convalescentia,
―restabelecimento, recuperação da saúde‖. Surgiu em 1634. O vocábulo evolutiva tem origem no
idioma Francês, évolutif, derivado do radical évolution, e este do idioma Latim, evolutio, ―ação de
percorrer, de desenrolar, rolar de cima, arrojar, despenhar, precipitar, rolar para fora, estender,
desdobrar, desenrolar, tirar de, fazer sair, pôr fora, desenvolver; mudança progressiva de posição
ou de natureza no espaço ou no tempo‖. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Período de reconstituição evolutiva. 2. Período de melhora evolutiva. 3. Período de recobramento evolutivo. 4. Período de recuperação evolutiva. 5. Período de
resgate evolutivo. 6. Período de restabelecimento evolutivo. 7. Período de restauração evolutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 12 cognatos derivados do vocábulo convalescença: autoconvalescença; Convalescenciologia; convalescente; convalescer; convalescida; convalescido; convalescimento; reconvalescença; reconvalescente; reconvalescer; reconvalescida;
reconvalescido.
Neologia. As 4 expressões compostas convalescença evolutiva, miniconvalescença evolutiva, maxiconvalescença evolutiva e megaconvalescença evolutiva são neologismos técnicos da
Autorremissiologia.
Antonimologia: 1. Período de doença evolutiva. 2. Período de piora evolutiva. 3. Período de agravamento evolutivo. 4. Período de destruição evolutiva. 5. Período de abandono evolutivo. 6. Período de perda evolutiva. 7. Período de enfermidade evolutiva. 8. Período de deteriorização evolutiva.
Estrangeirismologia: a recovery phase pós-intermissiva; o exercício de finding oneself
again para acontecer a reciclagem; o desapego da condição de poor health; o lifestyle change autorreciclogênico; a self-contribution à autorrecuperação holossomática; o turning point do megassediador.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à priorização da saúde consciencial.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes relativos ao tema: – Convalescença tem cura?
Gozemos nossas convalescenças. Somos todos convalescentes.
Coloquiologia: o ato de estar com o pé na doença e outro na cura.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Consciexialidade. A consciex, mesmo em convalescença, em alguns casos apresenta maior autolucidez que a conscin vulgar, em função da recuperação dos megacons”.
2. “Convalescença. Quanto mais enraizada a patologia, mais tempo leva a convalescença”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorrecuperação evolutiva; o holopensene pessoal da autorregeneração consciencial; o holopensene pessoal da autorreestruturação evolutiva;
o holopensene pessoal da saúde consciencial; o holopensene pessoal da homeostasia holossomática; o desapego ao holopensene do sofrimento; o holopensene pessoal da antivitimização; o holopensene grupal da interassistência; o holopensene pessoal da desperticidade; os autobenignopen-
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senes; a autobenignopensenidade; os batopensenes; a batopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a desidentificação com os patopensenes; a desfusão da patopensenidade; os cosmopensenes;
a cosmopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ajustes finos da autopensenidade; os metapensenes; a metapensenidade; as autorreestruturações pensênicas; a reciclagem do automaterpensene.
Fatologia: a convalescença evolutiva; a autopesquisa delineando o nível e estágio da autoparapatologia; a catalisação de recins profundas; a identificação da autoconvalescença evolutiva; o sintoma; a enfermidade consciencial; a autodisfuncionalidade; a autofragilidade; a autovulnerabilidade; a participação do doente na manutenção da doença; o período de Sísifo; o respeito
aos limites pessoais; a redução das atividades ao mínimo; o ato de poupar as forças e energias;
o ato de descansar constituindo a maior contribuição do convalescente ao processo da autorremissão natural; o ato crescente de cooperar com a aceleração da saída da convalescença evolutiva;
o ato de abrir mão do conflito interconsciencial; o aprendizado do autoperdão necessário; a atualização do autoconceito; a tarefa autoconsciencioterápica; a intervenção nas crenças autocognitivas
centrais; o ajuste do tônus emocional; o redirecionamento do megafoco evolutivo; a intenção de
ficar bem constituindo parte da autocura; a cura das próprias feridas abrindo espaço mental para
a heterassistência; a doença enquanto mecanismo de empatia e rapport cosmoeticamente forçado;
a medicina dos hábitos de vida otimizadora da saída da convalescença evolutiva; a promoção da
autonomia em saúde; a reformulação teática dos valores pessoais; a reformulação do autoconceito; a autorreeducação consciencial; a autoneoedição revisada e ampliada; o papel do convalescente na desmistificação e desdramatização da autoparapatologia; a moratória existencial equivalente aos autesforços reciclogênicos; a desperticidade autovivenciada; as neoposturas cosmoéticas; o estado de fluxo evidenciando a saída da convalescença evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autoconscientização multidimensional da própria convalescença; a autopesquisa delineando o foco das paraintervenções; as paracirurgias desinstalando sinapses e parassinapses anacrônicas disfuncionais; as
feridas abertas do psicossoma; as paradeformidades; as paradesabilidades; as paradisfuncionalidades; o sintoma holossomático; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) evidenciando as raízes da parapatologia; a megacirurgia de destino intermissiva; o descarte das redes paraneuronais envilecidas
por meio da recuperação de cons magnos; a ativação de paramemórias intermissivas; a pararregeneração holossomática; a reconstituição do paraórgão; a paranestesia pós-interventiva; o encapsulamento parassanitário; o parassono autorrestaurador; as prescrições após os campos energoparapsíquicos; a preferência por ambientes para-higienizados; a paracaptação de energias extrafísicas
revitalizadoras.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo lucidez profunda–autocura abrangente; o sinergismo reincidência do gargalo–vontade de mudar; o sinergismo convivialidade evolutiva–doação de ortopensenes; o sinergismo taquipsiquismo–mudança de bloco pensênico.
Principiologia: o princípio da recomposição grupocármica; o princípio do completismo
existencial; o princípio da aceleração das autorreciclagens; o princípio da alavancagem da autoproéxis; o princípio do aprofundamento da autopesquisa; o princípio da autossuperação específica; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando, sustentando e consolidando as neomanifestações pró-autocura; o código grupal de Cosmoética (CGC) sustentando
o holopensene consciencioterápico.
Teoriologia: a teoria do corpo objetivo; a teoria da evolução consciencial; a teoria dos
cuidados paliativos; a teoria da escala evolutiva das consciências; a teoria da conscin tricere-
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bral; a teoria do continuísmo consciencial; a teoria da reciclagem intraconsciencial; a teoria da
reciclagem existencial.
Tecnologia: a técnica dos pequenos passos; a técnica da projetabilidade lúcida; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do arco voltaico; a técnica da interfusão sadia de bioenergias; a técnica da autorrestauração imediata; a técnica de desarrumar arrumando; a técnica
da faxina intraconsciencial; a técnica da eliminação de bagulhos pensênicos.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico propiciando a saída da convalescença evolutiva; a assunção crescente de tarefas no voluntariado conscienciológico atestando o neopatamar evolutivo; a maturação do voluntário conscienciológico por meio das autorrecins.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapeuticologia; o Colégio Invisível
da Neuroconscienciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da
Pararreurbanologia.
Efeitologia: o efeito da Cosmoética na autopensenidade; o efeito do neorreferencial
evolutivo na saúde consciencial; o efeito das neoverpons na autodesassedialidade; o efeito do
acolhimento tarístico megafraterno no engajamento do assistido ao tratamento; o efeito da intencionalidade genuinamente benigna na eficácia da assistência; o efeito das energias sadias na recuperação do convalescente; o efeito da organização holopensênica na recuperação holossomática; o efeito da higidez pensênica na autopararregeneração; o efeito da recuperação de megacons na aquisição de neovalores.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para a saída da convalescença evolutiva; as neossinapses derivadas das autorreflexões intermissivas; as neossinapses derivadas do
convívio com os amparadores extrafísicos de função; as neossinapses derivadas do convívio com
consciências mais lúcidas e evolutivamente maduras; as neossinapses consolidadas na convivência lúcida com amizades evolutivas; as neossinapses assentadas pela vivência teática do nível de
cosmoética pessoal; a programação para o descarte de retrossinapses anacrônicas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal evidenciando o estágio da autocura; o ciclo
de recuperação gradativa das forças conscienciais; o ciclo das recuperações de cons remediando
a convalescença pessoal; o ciclo do crescente autorreestabelecimento; os ciclos de transição entre a parapatologia e a automanifestação evolutiva.
Enumerologia: a correção da autoconsciencialidade; a correção da autocosmoeticidade;
a correção do automaterpensene; a correção do automegafoco; a correção da automodulação;
a correção dos filtros conscienciais; a correção da estrutura consciencial. A convalescença apressada; a convalescença cosmoética; a convalescença dilatada; a convalescença forçada; a convalescença pontual; a convalescença resguardada; a convalescença respeitada.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância viabilizando a saída da enfermidade
patopensênica; o binômio amizade evolutiva–heterocrítica cosmoética; o binômio heterexemplarismo-autorreciclagem; o binômio temperamento anacrônico–neocontexto; o binômio automotivação-autodever.
Interaciologia: a interação trafar-mesologia; a interação conscin reciclável–grupo evolutivo; a interação equipin-equipex.
Crescendologia: o crescendo autorreflexão-autopesquisa-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o crescendo automimese-recéxis-recin-reciclogenia.
Trinomiologia: o trinômio vigor consciencial–ânimo assistencial–saúde holossomática;
o trinômio trafor-trafar-trafal; o trinômio conviviologia-conscienciometria-consciencioterapia;
o trinômio docência conscienciológica–tarefa do esclarecimento–paraneossinapses; o trinômio
dinâmica parapsíquica–neuroectoplasmia–autorreestruturação pensênica.
Polinomiologia: o polinômio absorção de aeroenergias–absorção de cosmoenergias–
–absorção de fitoenergias–absorção de hidroenergias–absorção de geoenergias–absorção de
zooenergias; o polinômio farmacoterapia-psicoterapia-consciencioterapia-autoconsciencioterapia.
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Antagonismologia: o antagonismo acídia / autodinamismo; o antagonismo autestigmatização / autodesidentificação; o antagonismo postura viciada / remissão avançada; o antagonismo autovitimização / automaturação; o antagonismo misoginia / conscienciofilia; o antagonismo
reclamação / proatividade; o antagonismo heterorresponsabilização / autorresponsabilização;
o antagonismo boavidismo / projeto de vida.
Paradoxologia: o aparente paradoxo de o assistente ser o primeiro a ser assistido;
o paradoxo de o assistente poder estar em convalescença evolutiva; o paradoxo de a doença poder ser ponto de virada à automelhoria evolutiva; o paradoxo de o convalescente intrafísico volitar extrafisicamente; o paradoxo de o doente extrafísico poder ser aparentemente normal no intrafísico; o paradoxo de a conscin convalescente evolutiva poder apresentar maior autolucidez
em relação à conscin vulgar devido à recuperação de megacons.
Politicologia: a cognocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia;
a evoluciocracia; a lucidocracia; a recinocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço prolongando a convalescença evolutiva; a lei do maior esforço aplicada às recins pró-restabelecimento da saúde evolutiva pessoal; a lei de causa
e efeito implicada ao protelamento das autorrecins; as leis do Cosmos influindo no tempo das autorreciclagens.
Filiologia: a abertismofilia; a conscienciofilia; a cosmoeticofilia; a autocriticofilia; a decidofilia; a homeostaticofilia; a ortopensenofilia; a autorreciclofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a conscienciofobia; a cosmoeticofobia; a criticofobia;
a evoluciofobia; a homeostaticofobia; a ortopensenofobia; a recinofobia.
Sindromologia: a síndrome da dominação; a síndrome do ostracismo; a síndrome de
Cinderela; a síndrome de Peter Pan; a síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do estrangeiro (SEST).
Maniologia: a mania de vitimizar-se frente à patologia; a mania de protelar as autorrecins; a mania de se manter em subnível evolutivo; a mania de ignorar os fatos e parafatos; a mania de prolongar a convalescença; a mania de reclamar dos próprios hábitos ao invés de reciclálos; a mania de transferir responsabilidades.
Mitologia: o mito da consciência imutável; o mito da consciência acabada; o mito da
consciência perfeita; o mito da doença insuperável; a desmitificação das parapatologias.
Holotecologia: a belicosoteca; a bulimioteca; a celibatoteca; a conflitoteca; a dogmaticoteca; a egoteca; a fobioteca; a jogoteca; a mimeticoteca; a temperamentoteca.
Interdisciplinologia: a Autorremissiologia; a Autolucidologia; a Cosmoeticologia; a Ortopensenologia; a Evoluciologia; a Conscienciometrologia; a Consciencioterapeuticologia; a Parapatologia; a Parapedagogiologia; a Pensenologia; a Reurbexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin-medicamento; a conscin ectoplasta; o ser interassistencial; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin escritora; a conscin enciclopedista; a consciência autopesquisadora.
Masculinologia: o convalescente; o doente; o reciclante existencial; o maxidissidente
ideológico; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o duplista; o proexista;
o docente; o reeducador; o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o tenepessista; o ofiexista; o evoluciólogo; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano;
o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a convalescente; a doente; a reciclante existencial; a maxidissidente
ideológica; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a duplista; a proexista;
a docente; a reeducadora; a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a tenepessista; a ofiexista; a evolucióloga; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana;
a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens
autodeterminatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens autocriticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniconvalescença evolutiva = o intervalo de anos para a remissão da
parapatologia consciencial; maxiconvalescença evolutiva = o intervalo de décadas para a remissão
da parapatologia consciencial; megaconvalescença evolutiva = o intervalo de séculos para a remissão da parapatologia pessoal.
Culturologia: a cultura da autonomia pensênica; a cultura da saúde consciencial.
Indicadores. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis em ordem crescente de gravidade,
4 indicadores da autovivência pontual ou abrangente da convalescença evolutiva, passíveis de serem mapeados pela conscin autopesquisadora interessada:
1. Contágio. A predisposição, autossensibilidade e descontrole quanto ao contágio pensênico em relação aos costumes, hábitos, holopensenes, ideias, ideologias, metas, valores e princípios, recém desacoplados do automaterpensene.
2. Recaída. A predisposição a recaídas recorrentes ao patinar no mesmo gargalo, sem
evoluções maiores quanto às autossuperações em determinado campo da vida ou reciclagem de
trafar específico.
3. Acidente. A predisposição a acidente de percurso (desvio proexológico) denotando
antidiscernimento quanto à autoconsciencialidade.
4. Regressão. A predisposição à regressão a patamares de maturidade inferiores ao deparar-se com conflito maior ou situação extrema.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a convalescença evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
02. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
03. Autorrecuperação dos megacons: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
04. Autorremissão avançada: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
05. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
06. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
07. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
09. Exílio terapêutico: Conviviologia; Neutro.
10. Geopolítica Desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
11. Omniterapeuticologia: Paraterapeuticologia; Homeostático.
12. Recin intermissiva: Pararrecinologia; Homeostático.
13. Recobramento: Recexologia; Neutro.
14. Técnica da desassedialidade direta: Consciencioterapia; Homeostático.
15. Viragem do megassediador: Terapeuticologia; Homeostático.
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A PROTELAÇÃO DOS AUTENFRENTAMENTOS PRIORITÁRIOS MANTÉM A CONSCIÊNCIA NA ZONA DE CONFORTO
ANTIEVOLUTIVA E ANTICOSMOÉTICA, E IMPEDE A ALMEJADA CONQUISTA DE NEOPATAMARES ASSISTENCIAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, encontra-se em convalescença evolutiva? Quais
ações tem feito para otimizar a mudança de patamar evolutivo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 52.
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 léxicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 430 e 414.
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 148.

L. B. A.
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CONVERGÊNCIA DE MEGAINTERESSES
(PARARREURBANOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A convergência de megainteresses é a união evolutiva de esforços em torno
de causa, assunto ou objetivo comum, considerado importante, útil, vantajoso ou prioritário, notadamente para o cumprimento da maxiproéxis policármica dos intermissivistas, homens e mulheres, segundo princípios cosmoéticos, em consonância com a reurbex planetária.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo convergir provém do idioma Latim, convergere, ―juntar-se de várias partes, chegar a 1 mesmo ponto; convergir para 1 ponto‖. A palavra convergência apareceu
no Século XIX. O elemento de composição mega vem do idioma Grego, mégas, megale, grande;
grandemente; muito; mais poderoso; de maior categoria; mais importante‖. Surgiu, na Linguagem
Científica Internacional, no mesmo Século XIX. O vocábulo interesse procede do idioma Latim,
interest, ―importar; ser do interesse de‖. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Confluência de megainteresses. 2. Convergência de macrointeresses.
3. Confluência de interesses magnos. 4. União de interesses cosmoéticos. 5. Confluxo de interesses evolutivos.
Neologia. As 3 expressões compostas convergência de megainteresses, convergência intrafisicalista de megainteresses e convergência conscienciológica de megainteresses são neologismos técnicos da Pararreurbanologia.
Antonimologia: 1. Divergência de interesses. 2. Dissonância de objetivos. 3. Dispersão de macrointeresses. 4. Convergência de microinteresses. 5. Confluxo de interesses espúrios.
Estrangeirismologia: o amicus humani generis; o modus operandi conviviológico evolutivo; o modus faciendi grupal cosmoético; o mutual interest reurbanológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao bem comum.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Todo interesse une. Toda união fortalece. Grandes interesses arrastam. Tenhamos interesses gerais.
Mantenhamos interesses universalistas. Produzamos neointeresses prioritários. Abraçemos os
megainteresses.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Convergência. As consciexes concluem o Curso Intermissivo (CI) com a tarefa de
defender um ponto de convergência fundamental para todas: exemplificar a policarmalidade”.
2. “Interesses. Os interesses geram prodígios tanto cosmoéticos quanto anticosmoéticos”. ―Quanto mais evolui, mais a consciência se interessa pelos detalhes e minuciosidades da assistencialidade interconsciencial, pela vida em Comunex Evoluída e pelos fundamentos da autotransafetividade na estrutura da Serenologia‖.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da união de esforços evolutivos; a conciliação dos
holopensenes; o materpensene das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); os grupopensenes;
a grupopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; o holopensene propício ao entendimento mútuo; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade enquanto fulcro propulsor dos empreendimentos evolutivos.
Fatologia: a convergência de megainteresses; as priorizações de interesses grupais cosmoéticos; a confluência dos interesses pessoais evolutivos; o olhar da intercompreensão; o olhar
da megafraternidade; a automundividência reurbanológica; o ativismo interassistencial; a priori-
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dade tarística; a convergência de interesses dos campi conscienciológicos; a bandeira da Organização das Nações Unidas (ONU) no campus do CEAEC; os organismos internacionais interassistenciais; os organismos conscienciocêntricos; o megafoco das Instituições Conscienciocêntricas;
as especialidades das ICs compondo o cardápio conscienciocêntrico em prol da maxiproéxis grupal; os estatutos das ICs; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); as
neoideias da Conscienciologia na prática; a pluralidade de procedências; os reagrupamentos de
intermissivistas em prol da maxiproéxis grupal; as exigências individuais e responsabilidades grupais a serem compatibilizadas; o passado comum; a defasagem de carga de convivialidade e afinidades; a reconciliação grupocármica; a sincronização coletiva favorecendo o êxito do projeto comum; a valorização das raias conscienciocêntricas; o aproveitamento das benesses das especialidades institucionais da CCCI; o enciclopedismo reurbanológico; a dissipação de focos de interesses personalistas; a ajuda humanitária; as organizações internacionais trabalhando conjuntamente
para assistência em situações de desastre ou conflito; a Carta Humanitária do Sphere Project;
a função dos governos compatibilizando o maior número possível de interesses cosmoéticos de
determinada nação; a cosmovisão do estadista cosmoético; os esforços para formação e manutenção da União Europeia; os interesses e intenções definindo o patamar cosmoético dos grupos evolutivos, impondo os limites da assistência extrafísica; a reeducação para a omnicooperação; os esforços reciclogênicos em prol do neoaprendizado para a maxiconsensualidade; os ensaios grupais
para a conquista da sabedoria evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático sustentando os megainteresses grupais; a convergência de interesses das equipes extrafísicas assistenciais; o parafato de os amparadores extrafísicos de função atuarem a partir dos interesses dos intermissivistas;
o aproveitamento convergente das iniciativas cosmoéticas pelos amparadores extrafísicos; o respeito multidimensional às liberdades conscienciais próprio das consciexes cosmoéticas; a flexibilidade energossomática; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a autoparaperceptibilidade
em prol da compreensão maxiproéxica; o amparo extrafísico de função de personalidades públicas; o esforço conjunto da contraparte extrafísica dos organismos sociais evolutivos; as dinâmicas
parapsíquicas ampliando a grupalidade maxiproéxica; a qualificação interassistencial dos intermissivistas convergindo para o megaprojeto pararreurbanológico planetário.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento–visão de conjunto.
Principiologia: os princípios do Paradireito; o principium coincidentia opositorium; os
princípios do Estado Mundial; o princípio da restauração evolutiva; o princípio cosmoético de
acontecer o melhor para todos; o princípio da atração de afins; o princípio paradiplomático de
agir pontualmente, junto ao microuniverso consciencial, pensenizando no coletivo; o princípio da
inseparabilidade grupocármica; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade
grupal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasador da convergência de megainteresses; o código grupal de Cosmoética (CGC) sustentador da convergência de megainteresses.
Teoriologia: a teoria da reurbex.
Tecnologia: as técnicas paradiplomáticas; a técnica da convivialidade sadia; a técnica
da vivência coexistencial do binômio admiração-discordância; a técnica do sobrepairamento
analítico; a técnica da omissuper; as técnicas da intermediação cosmoética; a técnica da escuta
atenta paciente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos revigorantes de se honrar os compromissos intermissivos; os efeitos das rotinas úteis sobre os hábitos grupais; o efeito vinculatório do corpus de valores e interesses compartilhados; os efeitos otimizadores da convergência de recursos energéticos e finan-
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ceiros nas realizações pessoais e grupais; o efeito da reurbanização na melhoria do holopensene
da Tríplice Fronteira; o efeito do balneário bioenergético do Campus CEAEC; os efeitos da
depuração intraconsciencial na transformação planetária nesta Era da Reurbex.
Neossinapsologia: as paraneossinapses pré-ressomáticas sustentando a megaconvergência de interesses dos intermissivistas.
Ciclologia: o fim do ciclo persecutório; o ciclo grupocármico inevitável encontros-desencontros-reencontros; o ciclo de debates prolíficos.
Enumerologia: a convergência de valores; a convergência de temas; a convergência de
conceitos; a convergência de planos; a convergência de práticas; a convergência de exemplos;
a convergência de gescons.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio CI-CPC; o binômio limite
da assistência–limite do assistido; o binômio interesse pessoal–interesse coletivo; o binômio
autoproéxis-maxiproéxis; o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio FEP–destino grupal; o binômio universalismo-conscienciocentrismo.
Interaciologia: a interação reurbin-reurbex; a interação convergência-divergência;
a interação CCCI–Socin Patológica; a interação amparador-amparando; a interação inversorreciclante; a interação intermissivista–pré-intermissivista; a interação autoproéxis–megaproéxis
grupal.
Crescendologia: o crescendo diversidade de microinteresses–convergência de megainteresses.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento–boa vontade–ortointencionalidade; o trinômio interesse-meta-evolução.
Polinomiologia: o polinômio compreensão-cosmovisão-motivação-articulação.
Antagonismologia: o antagonismo convergência de interesses / conflito de interesses;
o antagonismo economia de males / economia de bens; o antagonismo egão / alteridade; o antagonismo autodefesa egoica da autobiografia / defesa cosmoética da Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP); o antagonismo agrupamento traforista / agrupamento trafarista; o antagonismo ser / estar; o antagonismo teoria / prática.
Paradoxologia: o paradoxo de o mesmo grupo de conscins poder manter megainteresses ou microinteresses.
Politicologia: as democracias permitindo grupos de interesses comuns trabalharem da
melhor forma para alcançá-los.
Legislogia: a lei da economia de bens embasando os interesses evolutivos; a lei da economia de males sustentando os interesses cosmoéticos.
Filiologia: a cosmoeticofilia; a assistenciofilia; a neofilia; a conviviofilia; a proexofilia;
a reurbexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a erradicação da neofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a eliminação da mania de sobrepor os interesses pessoais aos interesses
grupais; a erradicação da mania de impor os interesses pessoais anticosmoéticos.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a convivioteca; a proexoteca; a gregarioteca; a experimentoteca; a recexoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Pararreurbanologia; a Cosmovisiologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Interprisiologia; a Grupocarmologia; a Reciclologia; a Politicologia; a Paradireitologia; a Paradiplomaciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin paradiplomata; a consréu ressomada; a conscin empedernida;
a conscin sectária; a conscin manipuladora; a conscin autocrata; a conscin lúcida; a isca humana
lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin empreendedora
cosmoética; a conscin gestora.

7286

Enciclopédia da Conscienciologia

Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciografologista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o diplomata; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o estadista; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciografologista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a diplomata; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a estadista; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens democraticus; o Homo sapiens paradiplomaticus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens cosmovisiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: convergência intrafisicalista de megainteresses = o esforço internacional
em prol da ajuda humanitária às vítimas de desastres naturais ou guerras; convergência conscienciológica de megainteresses = o esforço coletivo em prol da sustentação exitosa da Cognópolis
enquanto Proto-Estado Mundial.
Culturologia: a cultura da Conviviologia Evolutiva; a Multiculturologia da Omnicooperação.
Iniciativas. Segundo a Intrafisicologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 10 especialidades e respectivas iniciativas planetárias mantendo estreita relação com a convergência de
megainteresses:
01. Acolhimentologia. O esforço coletivo em prol do acolhimento aos refugiados.
02. Africanologia. O esforço coletivo de ajuda humanitária na África.
03. Anticorrupciologia. O esforço coletivo da intercooperação internacional das instituições bancárias em prol das investigações de ilicitudes financeiras.
04. Arquiteturologia. O esforço coletivo em prol das reurbanizações intrafísicas em
ambientes degradados.
05. Criminologia. O esforço coletivo a favor dos julgamentos dos crimes de guerra.
06. Direitologia. O esforço coletivo dos poderes jurídicos pelas investigações, julgamentos e penalidades pertinentes.
07. Ecologia. O esforço coletivo em prol dos acordos internacionais de proteção ao ambiente planetário.
08. Paciologia. O esforço coletivo em busca dos acordos de paz mundial.
09. Seguranciologia. O esforço coletivo em torno da segurança planetária.
10. Terapeuticologia. O esforço coletivo das equipes de saúde em situações de conflito
armado e de doenças endêmicas e epidêmicas.
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Realismologia. Consoante a Taristicologia, eis por exemplo, em ordem alfabética, 10
especialidades e respectivas realidades inerentes à CCCI, capazes de explicitar convergência de
megainteresses:
01. Cognopoliologia. O empenho dos cognopolitas, em prol da coesão da CCCI.
02. Conscienciocentrologia. O empenho das ICs, em prol da sustentação teática das
especialidades conscienciológicas.
03. Conscienciologia. O empenho das lideranças conscienciocêntricas, em prol dos
projetos suprainstitucionais de expansão da Conscienciologia.
04. Enciclopediologia. O empenho dos enciclopedistas, em prol da produtividade diária
da Enciclopédia da Conscienciologia.
05. Equipexologia. O empenho dos amparadores de função, em prol do aproveitamento
máximo da disponibilidade individual e grupal dos intermissivistas.
06. Interludiologia. O empenho da equipex da Interlúdio, em prol do entrosamento com
os intermissivistas cobaias humanas da Cognópolis.
07. Maxiproexologia. O empenho dos organismos da CCCI, em prol da maxiproéxis
grupal.
08. Neoparadigmologia. O empenho dos conscienciólogos, em prol da expansão do neoparadigma consciencial.
09. Tenepessologia. O empenho dos tenepessistas, em prol da interassistência policármica continuada.
10. Voluntariologia. O empenho do voluntariado conscienciocêntrico, em prol da operacionalização das atividades tarísticas institucionais.
Reurbex. Do ponto de vista da Evoluciologia, vale salientar o empenho dos Serenões,
evoluciólogos e amparadores extrafísicos na omniconvergência de megainteresses, visando à consolidação exitosa da Reurbexologia no Planeta.
Interassistencialidade. Segundo a Interprisiologia, a grupalidade cosmoética é ancorada
na interassistencialidade, intragrupal e policármica. Tal prerrogativa, por si só, justificaria a convergência de megainteresses, considerando-se visão mais lúcida e ampliada das realidades e pararrealidades afeitas à Para-História dos agrupamentos humanos.
Exemplarismo. Na CCCI, a lucidez quanto à importância das autorreciclagens e reeducação para a convivialidade sadia e fraterna reflete o comprometimento de intermissivistas solidários junto à maxiproéxis grupal.
Semente. Consoante a Parassociologia, tal ortoconvivialidade teática e exemplarista
representa, em síntese, a semente do Estado Mundial Cosmoético.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a convergência de megainteresses, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente confluencial: Confluenciologia; Neutro.
02. Autovisão coletiva: Cosmovisiologia; Neutro.
03. Cognopoliologia: Conviviologia; Homeostático.
04. Conciliação das interdependências: Cosmovisiologia; Neutro.
05. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
06. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Interesse: Autodiscernimentologia; Neutro.
08. Interesse coletivo: Paradireitologia; Homeostático.
09. Interesse transempresarial: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Macroassistência organizacional: Assistenciologia; Homeostático.
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11.
12.
13.
14.
15.

Maxiconvergência incessante: Evoluciologia; Homeostático.
Megaconvergência intraconsciencial: Serenologia; Homeostático.
Microinteresse: Autopriorologia; Nosográfico.
Omniconfluência analítica: Hermeneuticologia; Neutro.
Reaproximação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.

NA ERA DA REURBEX, A CONVERGÊNCIA DE MEGAINTERESSES É INICIATIVA PROVIDENCIAL, POTENCIALIZANDO SENSO DE UNIVERSALISMO E MEGAFRATERNIDADE,
PELA UNIÃO E VALORIZAÇÃO DOS TRAFORES GRUPAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vivencia a convergência de megainteresses? Em
escala de 1 a 5, qual o nível de priorização pessoal em prol das causas coletivas cosmoéticas?
Bibliografia Específica:
1. Daou, Dulce; Homo sapiens paradiplomaticus; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 10;
N. 4; 1 E-mail; 19 enus.; 1 tab.; 3 notas; 11 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro-Dezembro, 2006; páginas 325 a 333.
2. Idem; Paradiplomacia e Convergência de Interesses; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 10;
N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 15 enus.; 1 nota; 14 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho-Setembro, 2006; páginas 258 a 266.
3. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;
páginas 431 e 895.
4. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas;
2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 221.
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CONVERSA REVIGORANTE
(COLOQUIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A conversa revigorante é a interlocução informal, agradável, cativante, respeitosa, afável, benéfica e motivadora, entre duas ou mais consciências, conhecidas ou desconhecidas, capaz de estabelecer trocas energéticas, afetivas e intelectuais renovadoras do ânimo dos
participantes e passível de promover a expansão ideativa e interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra conversar deriva do idioma Latim, conversor, ―encontrar-se habitualmente num mesmo local; frequentar; conviver‖. Surgiu no Século XVII. O prefixo re procede
igualmente do idioma Latim, re, ―retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação‖. O vocábulo vigor vem do mesmo idioma Latim, vigor, ―vigor; força do corpo; robustez;
energia; vitalidade‖. Apareceu no Século XV. O termo revigorante surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Conversação revigoradora. 02. Interlocução revitalizante. 03. Colóquio confortativo. 04. Bate-papo animador. 05. Diálogo fortalecedor. 06. Papo edificante.
07. Prosa harmonizadora. 08. Tête-à-tête enriquecedor. 09. Intercomunicação assistencial.
10. Nutrição convivencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos do vocábulo conversar: conversa;
conversabilidade; conversação; conversacional; conversada; conversadeira; conversado; conversador; conversa-fiada; conversante; conversativa; conversativo; conversável; desconversação; desconversar; desconversável.
Neologia. As duas expressões compostas conversa revigorante breve e conversa revigorante prolongada são neologismos técnicos da Coloquiologia.
Antonimologia: 01. Conversa fatigante. 02. Conversa à-toa; conversa fiada; conversa
oca; lero-lero. 03. Conversa de cerca-lourenço; conversa mole; conversa para boi dormir; papo-furado. 04. Conversa fastidiosa; ladainha; lenga-lenga; nhe-nhe-nhem. 05. Conversa atrapalhada. 06. Conversa árida; conversa forçada. 07. Conversa tatibitate. 08. Blá-bla-blá dispersante;
falatório vazio; tagarelice vã. 09. Papo azedo. 10. Conspiração baratrosférica.
Estrangeirismologia: o know-how comunicacional; o rapport interconsciencial; o approach afetivo; o link intelectivo; o feedback ideativo; o insight elucidativo; o upgrade convivencial; o dito 1 word leads to another.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da Conviviologia Cosmoética.
Coloquiologia: a iniciativa de puxar conversa; a disponibilidade mútua para 2 dedos de
prosa; a escolha de dar trela cosmoeticamente; o posicionamento de não jogar conversa fora;
a disposição de trazer à baila tema evolutivo; as interações energéticas no conversa vai, conversa
vem; o interesse recíproco mantendo a conversa de vento em popa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade fraterna; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; a exposição cosmoética da autopensenização; a maturidade consciencial explicitada na
condução de diálogo aberto, franco e ponderado.
Fatologia: a conversa revigorante; o bate-papo reequilibrador; a interlocução amistosa;
o acolhimento fraterno; o aconchego afetivo; a descoberta de afinidades; a estimulação intelectual; o contato circunstancial; o encontro providencial; o intervalo da atividade; a pausa na jornada; o momento de relaxe entre turnos laborais; o fim do expediente; a hora do lazer útil conjunto;
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os pontos de encontro homeostáticos; o almoço produtivo; o lanche prolífico; o entretenimento
sadio; as habilidades de conversação; a fluência comunicativa natural, fácil e prazerosa; a proposição e alimentação mútua de temas; o surgimento natural de assuntos; a mudança quase imperceptível de assuntos na conversação fluida; a atenção ao ritmo, tom e timing da conversação;
a hora de tomar a palavra; a hora de passar a palavra; o atilamento quanto ao término da interlocução; os sinais da acabativa conversacional; o empenho em não deixar o papo murchar, desandar
ou escorregar na cosmoética; o desvelo em não abusar do tempo alheio; o autodiscernimento
quanto aos limites da perda de tempo e da fuga às obrigações pessoais; o ato inteligente de buscar
elevar o nível cosmoético das conversações rotineiras.
Parafatologia: o bate-papo energizante; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático antes, durante e depois do colóquio; o acoplamento energético entre os envolvidos; a interleitura parapsicosférica; a admissão da onipresença de paratestemunhas; a montagem de campo
energético interassistencial; a doação energética; os heterodesassédios; as iscagens lúcidas; a predisposição à presença de amparadores extrafísicos e parassistidos; a abertura às inspirações interlúdicas; a mensagem amparadora transmitida inconscientemente pelo interlocutor; os parabanhos
energéticos compartilhados; o avanço no parapsiquismo cosmoético favorecendo as conversações
interdimensionais revigorantes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo homeostático das frequentes conversas revigorantes entre os mesmos interlocutores; o sinergismo interrelacional intenção cosmoética–clareza comunicativa; o sinergismo potente das amizades.
Principiologia: a teática do princípio da descrença; o princípio da evolução interassistencial conjunta; o princípio pessoal da intercooperação cotidiana; o princípio da interdependência; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: os códigos linguísticos; os códigos de expressão facial; os códigos sociais
de boa convivência; os códigos de etiqueta social; o código pessoal de Cosmoética (CPC) fundamentando a seleção dos temas dialogados; o código duplista de Cosmoética (CDC) qualificando
as temáticas das conversas a 2; o código grupal de Cosmoética (CGC) estipulando as pautas das
discussões coletivas.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; as técnicas comunicativas; as técnicas diplomáticas; as técnicas energéticas; as técnicas da Histrionologia; a técnica da omissuper; a vigilância quanto à técnica espúria de manipulação consciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da vida cotidiana.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: os efeitos do vício do bate-papo vazio na alienação grupal; os efeitos do vício do bate-boca interassediador na desagregação grupal; os efeitos do vício do papo-furado na
desconfiança interconsciencial; os efeitos do vício da tagarelice maledicente na intoxicação holopensênica; os efeitos do hábito da conversa fraterna no convívio sadio; os efeitos do hábito da
conversa afiada na produtividade heurística; os efeitos do hábito da conversa revigorante na
harmonização consciencial.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses nas conversas revigorantes intelectuais.
Ciclologia: o ciclo alternante falante-ouvinte; o ciclo circunstancial assistido-assistente; o ciclo doação-recepção energética; o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: a comunicação de informações e ocorrências; o intercâmbio de experiências e casuísticas; o somatório de ideias e conhecimentos; o consenso de impressões e interpretações; a combinação de energias e afetos; a troca de confidências e desabafos; a construção de
vínculos e simpatias.
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Binomiologia: o binômio conversa presencial–conversa telefônica; o binômio conversa
espontânea–conversa induzida; o binômio comunicação verbal–comunicação não verbal; o binômio amizade-cortesia; o binômio descontração-interconfiança; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio admiração-discordância; o binômio diálogo-desinibição.
Interaciologia: a interação boa educação–boa conversa; a interação bom de conversa–
–bom ouvinte; a interação cultural confraternização-alimentação; a interação social boa mesa–
–bom papo; a interação falta de assunto–silêncio desconfortável; a interação paciência-intercompreensão; a interação intercomunicação empática–esclarecimento interpares.
Trinomiologia: o trinômio interlocutor disponível–abordagem precisa–momento adequado; o trinômio boa cognição–boa memória–bom diálogo; o trinômio boa educação–boas maneiras–boa conversação; o trinômio bem informado–bom argumentador–bom de papo; o trinômio interesse comum–motivação relacional–conversa afiada; o trinômio observação atenta–escuta técnica–olho clínico; o trinômio abertismo consciencial–hiperacuidade interassistencial–
–proatividade comunicativa.
Polinomiologia: o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio olhar-face-discurso-ECs; o polinômio assistencial observar-interpretar-ponderar-intervir; o polinômio cenário correto–tempo preciso–atuação competente–mensagem relevante.
Antagonismologia: o antagonismo intercomunicação / monólogo; o antagonismo diálogo / interrogatório; o antagonismo comunicação taquirrítmica / verborragia; o antagonismo boa
conversa / papo inconveniente; o antagonismo esclarecimento / doutrinação; o antagonismo
transparência consciencial / dissimulação; o antagonismo argumentação fatuística / achismo.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à manutenção de diálogo atento, educado
e útil; a lei da empatia evolutiva.
Filiologia: a neofilia; a coloquiofilia; a comunicofilia; a conviviofilia; a interassistenciofilia; a cognofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a coloquioteca; a comunicoteca; a convivioteca; a etiquetoteca; a diplomacioteca; a cosmoeticoteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Coloquiologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Laringochacrologia; a Histrionologia; a Conviviologia; a Vinculologia; a Intercompreensiologia; a Energossomatologia; a Grupocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a roda de amigos evolutivos; a amizade raríssima.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o conversador; o confabulador; o interlocutor; o amigo; o colega; o desconhecido.
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a conversadeira; a confabuladora; a interlocutora; a amiga;
a colega; a desconhecida.
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Hominologia: o Homo sapiens interlocutor; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens
gruppalis; o Homo sapiens amicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens colloquialis;
o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens conviviologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: conversa revigorante breve = a interlocução amistosa e revitalizante sustentada por minutos, a mais comum; conversa revigorante prolongada = a interlocução amistosa
e revitalizante sustentada por horas, sem dispersões e improdutividades, a mais rara.
Culturologia: a cultura da Conviviologia Evolutiva.
Tabelologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12
contrapontos entre a conversa revigorante e a condição oposta, extrema, denominada didaticamente de conversa fatigante:
Tabela – Conversa Revigorante / Conversa Fatigante
Nos

Conversa Revigorante

Conversa Fatigante

01.

Desanuvia o ambiente convivencial

Pesa o ambiente convivencial

02.

Expande as ideias

Mexe com as emoções

03.

Facilita a atuação de amparadores

Atrai as intrusões de assediadores

04.

Faculta o relaxamento psicofísico

Provoca tensão psicofísica

05.

Instiga à ponderação

Obnubila a lucidez

06.

Investe no otimismo ponderado

Generaliza no pessimismo radical

07.

Orienta-se pelo traforismo

Pauta-se no trafarismo

08.

Pacifica as energias conscienciais

Exaure as energias conscienciais

09.

Predispõe à satisfação benévola

Instiga à satisfação malévola

10.

Prevalece a intenção cosmoética

Predomina a intenção patológica

11.

Promove bem-estar convivencial

Reforça desafeições e exclusões

12.

Renova o ânimo existencial

Gera ressaca moral ou cosmoética
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a conversa revigorante, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
03. Autoconsciência verbal: Comunicologia; Neutro.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
06. Coloquialismo: Conviviologia; Neutro.
07. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
08. Esclarecimento interpares: Interassistenciologia; Homeostático.
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Garimpagem interlocutória: Coloquiologia; Neutro.
Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
Interlocução: Coloquiologia; Neutro.
Minitares: Interassistenciologia; Homeostático.
Oaristo: Coloquiologia; Neutro.
Plenitude convivencial: Conviviologia; Neutro.
Relação Interconsciencial: Paraconviviologia; Neutro.

AS CONVERSAS REVIGORANTES ROTINEIRAS PROMOVEM
O BEM-ESTAR INTERCONSCIENCIAL, TENDO RELEVANTE
PAPEL NA CRIAÇÃO, FORTALECIMENTO E LONGEVIDADE
DOS LAÇOS DE AMIZADE E DO DUPLISMO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, entabula conversas revigorantes cotidianamente?
Já contabilizou os resultados evolutivos hauridos para si e para os demais envolvidos?
Bibliografia Específica:
1. Del Prette, Almir; & Del Prette, Zilda; Psicologia das Relações Interpessoais: Vivências para o Trabalho
em Grupo; 232 p.; 7 caps.; 143 enus.; 2 esquemas; 2 fotos; 2 microbiografias; 4 tabs.; 40 técnicas; 113 refs.; 21 x 13,5 cm;
br.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2001; páginas 30 a 102.
2. Ferrazzi, Keith; & Raz, Tahl; Nunca almoce Sozinho: O Guia para as Relações Profissionais de Sucesso
(Never Eat Alone, And others Secrets to Success, One Relationship at a Time); revisoras Sofia Ramos; & Teresa Leandro;
trad. Carla Pedro; 352 p.; 4 seções; 31 caps.; 18 enus.; 1 ilus.; 10 microbiografias; alf.; 24 x 15 cm; br.; 3ª Ed.; Actual Editora; Lisboa; Portugal; 2007; páginas 117 a 122 e 171 a 187.
3. Maldonado, Maria Tereza; & Garner, Alan; A Arte da Conversa e do Convívio; 160 p.; 14 caps.; 2 esquemas; 1 gráf.; 1 ilus.; 2 microbiografias; 4 tabs.; 72 refs.; 20 x 14 cm; br.; 6ª Ed.; Saraiva; São Paulo, SP; 1999; páginas
9 a 40.
4. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 116 a 119, 123, 125,
346, 396, 403, 422 e 650.

A. L.
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CONVITE AO INTERMISSIVISTA
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O convite ao intermissivista é a convocação silenciosa, tácita e permanente
dos princípios da Conscienciologia, do Curso Intermissivo pré-ressomático e do evoluciólogo do
grupo evolutivo, dirigida ao homem e à mulher, quando lúcidos, para a dinamização cosmoética
da própria evolução.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo convite vem do idioma Espanhol, convite, emprestado do idioma
Catalão, convit, ―banquete; convite‖, divulgado por influência da culinária catalã, e derivado do
idioma Latim, convitare, de invitare, ―convidar‖. Surgiu no Século XIV. O prefixo inter provém
do idioma Latim, inter, ―no interior de 2; entre; no espaço de‖. A palavra missão procede do mesmo idioma Latim, missio, missionis, ―ação de enviar; remessa; missão‖, de missum, supino de mitere, ―mover; mandar; partir; deixar ir; soltar; largar; lançar; atirar‖. Apareceu no Século XIII.
O sufixo ista deriva do idioma Grego, istes, designando ―adepto; aderente; seguidor; partidário‖.
Sinonimologia: 1. Convocação da Conscienciologia. 2. Convite do evoluciólogo.
3. Chamamento da evolução. 4. Invitamento da autoproéxis.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo convite:
convidada; convidado; convidador; convidadora; convidar; convidativo; convidante; convidável;
convidoso; conviva; convival; desconvidada; desconvidado; desconvidar; desconvidativa; desconvidativo.
Neologia. As 3 expressões compostas convite ao intermissivista, convite ao intermissivista jovem e convite ao intermissivista maduro são neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Convite do mundanismo. 2. Convocação da Eletronótica.
Estrangeirismologia: o acid test da autovivência; as performances da conscin; o upgrade das autocomprovações; a personalidade strong-willed; o willpower; o check-list conscienciológico; o script conscienciológico; o timing de autoinclusão na proéxis; o welcome aboard da maxiproéxis grupal; a oportunidade de aceleração evolutiva no timeline existencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência das prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Intermissivista: autolucidez, responsabilidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autopesquisologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes;
a parapensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; a pensenosfera pessoal; o incentivo
à depuração cosmoética da autopensenização.
Fatologia: o convite ao intermissivista; os desafios das técnicas conscienciológicas
à conscin lúcida, homem ou mulher; o chamamento aos intermissivistas; a tempestade publicitária
cosmoética; as palestras e aulas da Conscienciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a Conscienciologia como sendo a imitação humana, possível, dos
Cursos Intermissivos; o tangenciamento consciencial pelos amparadores extrafísicos propiciando
os encontros cruciais de destino.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos intermissivistas entrosados na consecução das metas
cosmoéticas.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático; os princípios científicos fundamentais da Conscienciologia; o princípio da descrença; o princípio da evolução permanente;
o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio do posicionamento pessoal; o princípio de contra fatos e parafatos não há argumentos nem parargumentos; o princípio
da irresistibilidade da lógica cosmoética atuante nas consciências lúcidas; o princípio de qualquer momento ser propício à megadecisão evolutiva.
Codigologia: o aceno à elaboração do código pessoal de Cosmoética (CPC); a invitação
à participação do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria sobre a vida humana atual valer 15 vidas humanas pregressas;
a autoconscientização quanto à teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica do megarreverificacionismo; a técnica do detalhismo; a técnica
da exaustividade; a técnica da Estatística aplicada aos autodesempenhos; a técnica da tentativa
e erro; a técnica da tentativa e acerto; a técnica da reciclagem existencial; as técnicas cosmovisiológicas; as neotecnologias comunicativas favorecendo a divulgação do chamado aos intermissivistas; as técnicas paradiplomáticas na abordagem inicial ao intermissivista; o estímulo à implantação cotidiana da técnica de viver evolutivamente; o recurso extremo da técnica da Cosmoética Destrutiva na reversão das lavagens cerebrais eletronóticas.
Voluntariologia: a atuação do voluntariado conscienciológico propiciando o reavivamento nos intermissivistas das próprias ideias inatas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da autorganização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Fenomenologia; o Colégio
Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da
Parapedagogiologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexistas.
Efeitologia: os efeitos evolutivos do entrelaçamento dos autesforços objetivando a melhoria de todos; os efeitos esclarecedores dos conteúdos incitadores às autorreflexões multidimensionais.
Neossinapsologia: a recaptura das paraneossinapses intermissivas.
Ciclologia: o ciclo cursar-cumprir; o ciclo sementeira-colheita; a relevância cronêmica
no ciclo chamado inicial–chamado final; a autoinserção no ciclo multiexistencial pessoal (CMP)
da atividade.
Enumerologia: o chamado à faina; o chamado à cooperação; o chamado à responsabilidade; o chamado à rememoração; o chamado à recin; o chamado à gescon; o chamado à autevolução.
Binomiologia: o binômio (dupla) observador-observado; o binômio (dupla) transmissor-retransmissor; o binômio (dupla) reeducador-reeducando; o binômio (dupla) consciencioterapeuta-evoluciente; o binômio progresso-rotina; o binômio decisão-motivação; o binômio qualidade-quantidade; a vivência do binômio admiração-discordância; a implantação do binômio autoimperdoamento-heteroperdoamento; a atenção ao binômio recebimento-retribuição.
Interaciologia: a interação consciência-fato; a interação dos recebimentos das ferramentas úteis à proéxis; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação proéxis-paraprocedência; a interação autodesempenho proexológico–Curso Intermissivo
pré-ressomático; a interação proéxis-compléxis; a interação causa-efeito.
Crescendologia: o crescendo abordagem preambular–abordagem avançada; o crescendo indício-prova; o crescendo sondagem-ponderação-constatação; o crescendo evolutivo neocognições-neoperspectivas-neoconstatações; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo centrípeto recéxis-recin; o crescendo autodesafiador tenepes-ofiex.
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Trinomiologia: o trinômio racionalidade-lógica-ponderação; o trinômio investigação-fundamentação-formulação; o trinômio codificação-decodificação-recodificação; o trinômio intrafisicalidade-intraconsciencialidade-extrafisicalidade; o trinômio Teaticologia-Conformaticologia-Verbaciologia; o trinômio retrocognição-ruminação-autorreflexão; o trinômio vontade-decisão-deliberação; o trinômio autoconstatação-autocomprovação-autocorreção; o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; a admissão do trinômio conhecimento-responsabilidade-exemplarismo; o entendimento do trinômio direito-dever-renúncia.
Antagonismologia: o antagonismo verborragia / autorrealização; o antagonismo empenho evolutivo / preguiça; o antagonismo ousadia cosmoética / covardia evolutiva.
Politicologia: a meritocracia; a cognocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia;
a parapsicocracia; a projeciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a demanda pela lei do maior esforço pesquisístico.
Filiologia: a neofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a mentalsomaticofilia; a criticofilia;
a priorofilia; a pesquisofilia.
Mitologia: a desconstrução dos mitos intrafísicos obnubiladores.
Holotecologia: a experimentoteca; a evolucioteca; a correlacionoteca; a sincronoteca;
a mentalsomatoteca; a coerencioteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Intermissiologia; a Parapercepciologia;
a Energossomatologia; a Evoluciologia; a Reeducaciologia; a Autoproexologia; a Autopriorologia; a Interassistenciologia; a Autoparaprocedenciologia; a Invexologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o verbetógrafo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o retomador
de tarefa.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a verbetógrafa; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação;
a retomadora de tarefa.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens interactivus; o Homo
sapiens analyticus; o Homo sapiens argumentator; o Homo sapiens definologus; o Homo sapiens
progressivus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens magister; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistens.
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V. Argumentologia
Exemplologia: convite ao intermissivista jovem = a convocação silenciosa, tácita e permanente dos princípios da Conscienciologia ao rapaz ou moça quando interessados na evolução
consciencial; convite ao intermissivista maduro = a convocação silenciosa, tácita e permanente
dos princípios da Conscienciologia ao homem ou à mulher quando interessados na evolução consciencial a partir da meia-idade física.
Culturologia: a cultura da Autexperimentologia; a reprodução intrafísica da Paracultura da Intermissiologia.
Taxologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
110 categorias de convites desafiadores dirigidos ao intermissivista, homem ou mulher, a partir
dos princípios da Conscienciologia:
01. Abordar a antimaternidade sadia.
02. Acatar a doação de órgãos pós-dessomática.
03. Aceitar a condição básica, pessoal, de cidadão ou cidadã do Cosmos.
04. Acostumar-se a consultar os bibliotáfios.
05. Acrescentar a técnica do aperitivo intelectual à vida.
06. Admitir o autocompromisso intermissivo firmado.
07. Afastar a autopensenização ilícita.
08. Agir na condição de autoimperdoador.
09. Agregar os autotrafores aos empreendimentos proexológicos tarísticos.
10. Aguardar a próxima entrevista pós-dessomática com o evoluciólogo.
11. Alcançar o autorado conscienciológico.
12. Amadurecer as autorresoluções.
13. Aplicar o arco voltaico craniochacral.
14. Apoiar a bibliofilia.
15. Apreender e exemplificar a Descrenciologia.
16. Aprofundar a autocognição da holobiografia.
17. Aprontar-se para os confrontos ideológicos inevitáveis na vida humana.
18. Aproveitar eficazmente o contexto da Era da Aceleração da História.
19. Apurar, cada vez mais, a autocoerência.
20. Assumir a condição de epicon.
21. Atuar ativamente na reciclagem planetária proposta pela reurbex.
22. Auxiliar, esclarecer e orientar aos pré-intermissivistas.
23. Avaliar a transfigurabilidade do psicossoma.
24. Buscar a docência itinerante no IIPC.
25. Candidatar-se à ofiex pessoal.
26. Carregar a autopensenização prioritariamente no pen.
27. Catalisar a evolução consciencial onde for possível.
28. Colaborar com o protótipo do futuro Estado Mundial.
29. Coletar seletivamente as informações recebidas.
30. Compor dupla evolutiva exitosa.
31. Compreender os animais subumanos.
32. Conceber minuciosamente o CPC.
33. Concluir a autenciclopédia inegoica.
34. Conjugar inteligentemente os próprios talentos.
35. Conquistar a autossuficiência evolutiva.
36. Conscientizar-se de qualquer traço de autocarrancismo.
37. Cooperar com as tentativas da implementação da democracia pura ou direta na
Cognópolis.
38. Cortar definitivamente as autocorrupções regressivas.
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39. Cultivar a Holofilosofia do Universalismo.
40. Dedicar-se ao autodidatismo cosmoético permanente.
41. Deixar a benignidade predominar nas autorresoluções.
42. Descobrir neoverpons libertárias.
43. Desfrutar das recordações da autoparaprocedência cursista.
44. Destacar a coesão natural das obras escritas.
45. Detectar se possui macrossoma.
46. Determinar o alcance da meta do cipriene a 2.
47. Discriminar a qualidade de cada banho energético.
48. Dispor do próprio banco de dados evolutivos.
49. Dominar o EV profilático.
50. Dosar a influência das coleiras do ego.
51. Eliminar as interprisões grupocármicas.
52. Empregar o laptop pessoal.
53. Enquadrar-se à importância da coedes.
54. Entender a Antifisiologia Humana.
55. Entrosar-se com os revezamentos multiexistenciais do grupo evolutivo.
56. Escrever e publicar artigos sobre a Conscienciologia.
57. Esnobar os assédios bioquímicos.
58. Estabelecer a própria previsão existencial.
59. Estar preparado sempre com a autoprontidão recicladora.
60. Estender o acervo do dicionário cerebral analógico.
61. Estudar as técnicas da invéxis e da recéxis.
62. Executar a proéxis calculada com apoio da APEX.
63. Exemplificar a condição do atacadismo consciencial.
64. Experienciar a condição de evoluciente na OIC.
65. Fazer curso superior.
66. Formar o pé-de-meia pessoal na condição de conscin large.
67. Fortalecer a autoconscientização multidimensional.
68. Identificar as sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais.
69. Inclinar-se para a autodiscernimentofilia.
70. Incluir a atenção dividida na diuturnidade.
71. Informar-se da existência do códego.
72. Instalar e administrar empresa conscienciológica.
73. Integrar-se ao Conselho dos 500 da Cognópolis.
74. Inteirar-se da autovinculação cognopolitana.
75. Inventariar as próprias ideias inatas.
76. Investigar a atividade específica do CMP.
77. Manter biblioteca pessoal.
78. Optar por profissão na área da educação ou da saúde.
79. Participar espontaneamente da CCCI.
80. Passar pela técnica do autopensene prioritário.
81. Pesquisar as autorretrocognições.
82. Planejar a megagescon escrita.
83. Pontuar a cláusula pétrea da autoproéxis.
84. Praticar a tenepes diariamente.
85. Precatar-se contra todo ato cínico pessoal ou alheio.
86. Predispor-se à condição de minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
87. Preparar, desde já, o autorrevezamento multiexistencial.
88. Prevenir-se contra a recaída em pertúrbios antigos.
89. Priorizar o autodiscernimento em tudo.
90. Proceder à centrifugação do egão.
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91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
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Procurar comunicar-se em 3 idiomas.
Projetar-se conscientemente do soma.
Promover a autopensenidade polifásica.
Racionalizar a auditoria pancognitiva.
Receber, com autoconsciência, qualquer bônus parapsíquico.
Redigir verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia.
Registrar o momento mais relevante desta vida intrafísica.
Rejeitar a condição de vítima do cansaço.
Repudiar todo comodismo piegas.
Romper com todo surto de basbaquice.
Ser conscin-cobaia nos Cursos da CONSCIUS.
Sopesar a qualidade da própria vontade.
Testar a técnica das 5 horas de reflexão.
Tomar providências para o rendimento cosmoético dos autesforços.
Tornar-se aluno (ou aluna) dos Cursos da Conscienciologia.
Utilizar regularmente o autopesador no banheiro.
Verificar se dispõe do autodesconfiômetro.
Vivenciar a condição evoluída da megaeuforização.
Viver em condomínio conscienciológico.
Voluntariar em IC.

Temário. Todos os temas, aqui referidos, foram discutidos nas tertúlias do CEAEC
e são esclarecidos em verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, podendo ser facilmente amliados pelos interessados quanto aos conteúdos evolutivos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o convite ao intermissivista, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ação extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
02. Acolhimento assistencial extrafísico: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
03. Alcova blindada: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Autovivência: Intrafisicologia; Neutro.
06. Cinco ciclos: Autoproexologia; Homeostático.
07. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
09. Função do intermissivista: Proexologia; Neutro.
10. Informação pró-evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
11. Intermissivista inadaptado: Parapatologia; Nosográfico.
12. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
13. Pararrealidade: Extrafisicologia; Neutro.
14. Residência proexogênica: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

OS CONVITES AO INTERMISSIVISTA, HOMEM OU MULHER, JOVEM OU MADURO, LISTADOS AQUI, SÃO DESAFIOS PRIORITÁRIOS PARA A CONSCIN QUANDO AUTOCRÍTICA, RACIONAL E ASPIRANTE À AUTEVOLUÇÃO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera-se intermissivista? Como encara os
desafios dos convites magnos da Conscienciologia?
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CONVITE PROVIDENCIAL
(AMPAROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O convite providencial é a solicitação de presença ou participação da conscin em evento ou empreendimento cosmoético, inspirada por amparadores extrafísicos, ocorrendo
em momento oportuno para as otimizações autevolutivas do convidado.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo convite vem do idioma Espanhol, convite, emprestado do idioma
Catalão, convit, ―banquete; convite‖, divulgado por influência da culinária catalã, e derivado do
idioma Latim, convitare, de invitare, ―convidar‖. Surgiu no Século XIV. A palavra providência
provém do idioma Latim, providentia, ―conhecimento antecipado; pré-científico; previdência;
providência‖, derivado de providere, ―perceber; descobrir antes; prever; precaver-se contra; estar
prevenido‖. Apareceu no mesmo Século XIV. O vocábulo providencial surgiu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Convite oportuno. 02. Invitamento apropriado. 03. Convocação
propícia. 04. Chamamento conveniente. 05. Proposta irresistível. 06. Recomendação inescusável. 07. Sugestão indescartável. 08. Desafio imperdível. 09. Provocação cosmoética. 10. Incentivo evolutivo.
Neologia. As duas expressões compostas convite providencial direto e convite providencial indireto são neologismos técnicos da Amparologia.
Antonimologia: 01. Convite extemporâneo. 02. Invitamento desarrazoado. 03. Convocação disparatada. 04. Chamamento inconveniente. 05. Proposta indecente. 06. Recomendação
anticosmoética. 07. Sugestão ilícita. 08. Apelo emocional. 09. Incentivo baratrosférico. 10. Tentação antievolutiva.
Estrangeirismologia: o ponto-chave no timeline existencial; o approach paratécnico;
o insight sobre a produção prioritária; o feeling para a constatação da indicação evolutiva; o timing para a feitura da tarefa; a ocorrência do breakthrough evolutivo; o upgrade consciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Comunicologia Assistencial Interdimensional.
Coloquiologia: a requisição em cima do lance no contexto existencial; o autoposicionamento de não passar batido pelas oportunidades evolutivas; a autopredisposição para arregaçar
as mangas no trabalho útil; a autoceleridade em por mãos à obra na consecução assistencial;
a autoperseverança em suar sangue na busca de resultados tarísticos; o autodespojamento em se
colocar na chapa quente em prol do bem de todos; a autoprontidão em tirar partido das deixas
dos amparadores intra e extrafísicos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da hiperacuidade multidimensional; o holopensene
pessoal da inteligência evolutiva (IE); os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os paradidactopensenes; a paradidactopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os prioropensenes;
a prioropensenidade; os definopensenes; a definopensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o abertismo autopensênico à recepção de informações evolutivas; a flexibilidade autopensênica para seguir as orientações amparadoras.
Fatologia: o convite providencial; a dica feliz; a requisição capaz de despertar a automotivação para investir no acerto evolutivo; a solicitação capaz de gerar crises de crescimento prolíficas; a ocasião evolutiva ímpar; o momento ideal para o atendimento de demanda interassistencial; o atilamento quanto às mensagens amparadoras recebidas em horas e de fontes diversificadas
e, muitas vezes, inusitadas; o senso de oportunidade evolutiva; a extrapauta inavaliável e irresistível; a decisão inteligente de lançar-se no desafio proposto pelas consciências mais lúcidas.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os invitamentos
evolutivos de origem extrafísica; o paracérebro receptivo às inspirações cosmoéticas; a captação
telepática de neoideias; o potencial inspirador da tenepes; a projeção lúcida assistida; o tino paraperceptivo para a identificação dos parassinais da amparabilidade; o mapeamento das autossinaléticas energéticas e parapsíquicas enquanto importante recurso no reconhecimento de convites providenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo paraperceptibilidade-mentalsomaticidade permitindo
a eficácia nos atos de identificar, valorizar e honrar os convites provenientes dos amparadores.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio pessoal da ampliação gradativa
e sadia dos autolimites; o autodiscernimento quanto ao princípio do “isso não é para mim”;
a aplicação criteriosa do princípio do “na dúvida, abstenha-se”; o princípio do tempo delimitado
para o cumprimento da proéxis; o princípio cósmico de irrecuperabilidade do espaço-tempo perdido; o megaprincípio de nada substituir o esforço pessoal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) instaurando o autocompromisso
com o emprego interassistencial das proposições amparadoras.
Teoriologia: a teoria do amparo interconsciencial; a teoria da comunicação pessoal
multidimensional; a teoria da concausalidade interdimensional; a teoria da Era da Aceleração
da História Humana; a teoria da Era da fartura das energias conscienciais; a teática do cultivo
de amizades evolutivas; a teática da tares.
Tecnologia: a técnica do detalhismo e da exaustividade aplicadas à paraperceptibilidade; as técnicas de desenvolvimento do autoparapsiquismo; as técnicas de sondagem bioenergética; a técnica de aproveitamento máximo do tempo evolutivo; as técnicas paradiplomáticas de
abordagem ao convidado; a técnica da omissuper; a paratécnica de patrocínio de extrapolacionismos parapsíquicos.
Laboratoriologia: o ambiente favorecedor da comunicação interdimensional mantido
nos laboratórios conscienciológicos em geral.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível dos Parafenomenologistas; o Colégio Invisível dos Comunicólogos;
o Colégio Invisível dos Cosmovisiólogos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio
Invisível da Paratecnologia.
Efeitologia: os efeitos do mérito evolutivo no recebimento de convites providenciais; os
efeitos da autopredisposição recinológica na presteza em aceitar os convites providenciais; os
efeitos da autodisponibilidade interassistencial na excelência no honrar os convites providenciais; os efeitos da autocosmovisão na compreensão do alcance evolutivo dos convites providenciais; os efeitos do autodiscernimento cosmoético na distinção entre extrapautas evolutivas e desviantes; os efeitos estagnadores da esnobação aos amparadores intra e extrafísicos; os efeitos regressivos do descarte de chances evolutivas.
Neossinapsologia: o empreendimento propício à formação de neossinapses cosmoéticas.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim.
Enumerologia: o convite à reflexão; o convite à aprendizagem; o convite ao diálogo;
o convite ao entrosamento; o convite à beneficência; o convite à realização; o convite à recin.
Binomiologia: o binômio atenção-ponderação; o binômio vontade-decisão; o binômio
autocrítica-heterocrítica; o binômio apego-desapego; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio zona de conforto-incompléxis; o binômio recebimento-retribuição.
Antagonismologia: o antagonismo despertez / alheamento; o antagonismo hiperacuidade parapsíquica / cascagrossismo; o antagonismo inspiração interlúdica / inspiração baratrosférica; o antagonismo intervenção amparadora / intrusão assediadora; o antagonismo racionalidade paracientífica / mistificação; o antagonismo proatividade laboral / procrastinação; o antagonismo oportunidade maximizada / oportunidade perdida.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da meritocracia evolutiva.
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Filiologia: a neofilia; a recinofilia; a raciocionofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia;
a laborfilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: as possibilidades evolutivas desperdiçadas na decidofobia.
Holotecologia: a proexoteca; a parafenomenoteca; a sinaleticoteca; a tenepessoteca;
a parapsicoteca; a prioroteca; a sistematicoteca.
Interdisciplinologia: a Amparologia; a Comunicologia Interdimensional; a Parafenomenologia; a Autoparapercepciologia; a Autoproexologia; a Autexperimentologia; a Autopriorologia; a Autevoluciologia; a Interassistenciologia; a Perdologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciência bem assistida; a conscin porta-voz da parapreceptoria.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o convidado meritoso.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a autodecisora; a intermissivista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a sistemata; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a convidada meritosa.
Hominologia: o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens vigilans; o Homo sapiens discernens; o Homo sapiens decisor; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens amparator.
V. Argumentologia
Exemplologia: convite providencial direto = aquele inspirado pelos amparadores extrafísicos ao convidado sem intermediários; convite providencial indireto = aquele inspirado pelos
amparadores extrafísicos à conscin mediadora para esta, lúcida ou não sobre a paraintervenção,
efetuar o repasse ao convidado.
Culturologia: a cultura da Parapercepciologia Interassistencial Cosmoética.
Taxologia. Sob a ótica da Amparologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 tipos
de convites providenciais, classificados conforme o predomínio da experiência proposta:
01. Acabativo: a ocasião para o balanço das lições hauridas em período existencial específico.
02. Acelerador: a chance de atuação em tarefa cujo êxito propicia a conquista de neopatamar autevolutivo.
03. Aclimatador: a situação convivencial operosa capaz de criar e / ou fortalecer vínculos amistosos embasadores de intercooperações proexológicas essenciais.
04. Aquisitivo: o incentivo à aquisição de trafal passível de otimizar este e os demais
feitos evolutivos.
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05. Educativo: a motivação à imersão em estudo teático de neocognições fundamentais
à futura gescon pessoal, ainda impensada.
06. Fixador: o compromisso com a participação sustentando a conexão com amparadores funcionais e holopensene sadio.
07. Preparatório: o estímulo ao desenvolvimento de potenciais exigidos para o exercício de atividade fundamental à proéxis ainda a ser demandada.
08. Recompositivo: a conjuntura conveniente para a consecução de ações restituidoras
de débitos grupocármicos desta e de retrovidas.
09. Reconciliatório: a circunstância para o labor conjunto harmonizando conscins em
prol do alcance de meta cosmoética comum.
10. Recuperador: a condição favorecedora da recuperação de cons magnos e da reativação de retrotalentos adormecidos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o convite providencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alerta consciencial: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
02. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
03. Anticatarse: Antirrecexologia; Nosográfico.
04. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Convite ao intermissivista: Autexperimentologia; Homeostático.
06. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
07. Estímulo extrapauta: Conviviologia; Neutro.
08. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
09. Irrenunciabilidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
10. Irresistibilidade: Cosmoeticologia; Neutro.
11. Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
12. Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
14. Racionalidade paracientífica: Holomaturologia; Neutro.
15. Telepatia permanente: Harmoniologia; Homeostático.

O RECONHECIMENTO, A ASSUNÇÃO E A EFETIVAÇÃO
DOS CONVITES PROVIDENCIAIS DENOTAM INTELIGÊNCIA.
É O APROVEITAMENTO DO ENSEJO PARA CONTRIBUIR
COM OS AMPARADORES NO AUXÍLIO À AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já inventariou os convites providenciais recebidos na presente existência? No teste de avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, em qual nível você
se situa quanto ao aproveitamento autevolutivo destes convites?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.;
28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 171, 204, 385, 411,
412, 611, 676, 677 e 718.

A. L.
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CONVIVÊNCIA FAMILIAR
(CONVIVIOLOGIA)

SADIA

I. Conformática
Definologia. A convivência familiar sadia é a condição de interação hígida, interassistencial e evolutiva entre as conscins, homens e mulheres, consanguíneas ou parentes.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo conviver deriva do idioma Latim, convivere, ―viver com; ser contemporâneo; viver em companhia de alguém; comer juntamente; ser companheiro de mesa‖, constituído pelo prefixo cum, ―com‖, e vivere, ―viver; estar em vida; estar vivo; existir‖. Apareceu no
Século XIX. O vocábulo familiar vem do mesmo idioma Latim, familiaris, ―de família; da casa;
doméstico‖. Apareceu no Século XIII. A palavra sadia procede do idioma Latim, sanativus, ―próprio para curar‖, radical de sanatum, supino de sanare, ―curar; sanar; sarar; remediar; mitigar os
cuidados, os pesares, as mágoas‖. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Interação familiar evolutiva. 2. Convívio saudável da parentela.
3. Coexistência familiar fraterna. 4. Ortoconvivência intrafamiliar.
Antonimologia: 1. Convivência familiar patológica. 2. Convivência interprisiológica.
3. Repulsa familiar. 4. Desafeição familiar. 5. Desarmonia familiar. 6. Consanguinidade caótica. 7. Insociabilidade intrafamiliar. 8. Desconvivência familiar. 9. Autismo familiar.
Estrangeirismologia: o upgrade afetivo; o Conviviarium; o Retrocognitarium; o bon
ton; o living together; a consciential freedom.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivência sadia; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; o holopensene harmônico; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene
coletivo das interrelações humanas; os maturopensenes; a maturopensenidade; a convergência dos
materpensenes.
Fatologia: a convivência familiar sadia; a compulsoriedade da convivência; o compromisso da convivialidade; o convívio cosmoético; a sociabilidade sadia; a conciliação; a reconciliação; a boa intenção; a boa vontade; a sensatez; o tino; o juízo autocrítico; o autodiscernimento;
a sabedoria; a reeducação emocional; a força maior da vontade; a função máxima da intencionalidade; a decisão ponderada; a hora da mudança; o momento evolutivo crucial; as retratações;
o perdão sincero autassistencial e heterassistencial; o perdão incondicional; o perdão para a autolibertação; o reatamento da amizade; o restabelecimento das boas relações; a liquidação de contas; o acerto antes da dessoma; a recomposição da interprisão grupocármica; a carga de convivialidade dos duplistas; o convívio sob o mesmo teto; o ato de cuidar do parente; o exemplarismo
cosmoético; as omissões deficitárias gerando interprisões grupocármicas; a necessidade de retificação das condutas; a ultrapassagem dos gargalos conviviais; a autossuperação; a resolução dos
conflitos com o uso do discernimento e da razão; o uso da criatividade para superar as crises;
o controle da impulsividade; a mudança das interpretações negativas dos fatos no cotidiano; as
atitudes positivas perante a vida; os acordos grupais de não pensar e falar mal dos outros; a mudança de hábitos, valores e rotinas; a melhoria da qualidade de vida e do bem-estar familiar; a camaradagem; a fraternidade; as amizades úteis; a harmonia evolutiva; o companheirismo evolutivo; a coexistência pacífica entre as conscins; a intercooperação; a convivência progressiva; o proveito do convívio sadio; a identificação dos bagulhos energéticos no ambiente familiar pelo grupo; o consenso necessário; a intercompreensão; os laços afetivos entre os membros da família nuclear; as diferentes formas de superação da interprisão grupocármica; a necessidade de separabili-
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dade momentânea no contexto evolutivo; a consanguinidade nos renascimentos evolutivos; o respeito mútuo; a oportunidade de viver lucidamente; o bom humor sendo importante para convivência saudável; o senso do bem comum; a autoridade moral e a força presencial das conscins-chave promovendo a tares; a erradicação do ―disse-me-disse‖ e fofoca intragrupal; a busca da
disciplina nas reuniões familiares priorizando o foco do tema em debate; a proéxis grupal; a autoridade moral da liderança cosmoética familiar; a interassistência permanente à parentela consanguínea; o livre arbítrio; a libertação dos estigmas grupocármicos; o senso de equipe; o papel do
intermissivista na célula familiar.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a relação paraprocedencial da família; a prática da varredura energética da base intrafísica familiar; o trabalho com
energias em grupo; o contato com os familiares dessomados; os EVs conjuntos; os banhos de
energia no grupo familiar ao realizar determinada atividade; o cabeça energética da família; as
interrelações profundas da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a influência da dimensão extrafísica
na vida familiar; a percepção das sincronicidades; a sinalética energética e parapsíquica diferente
de cada integrante da família; as avaliações pré-ressomáticas dos potenciais familiares; a escolha
pré-ressomática de família específica; a escolha intermissiva intencional dos pais para resgate
multimilenar; a lucidez intermissiva possibilitando autodecisões em favor da superação das interprisões grupocármicas; a minipeça autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; os compromissos firmados no Curso Intermissivo (CI); a disponibilidade do parente
em ser cobaia de técnicas energéticas; a sustentabilidade energética familiar; a cosmovisão pessoal sobre a dinâmica familiar, abrangendo as múltiplas existências e dimensões; as paracicratizes
dos integrantes da família; a identificação do heterassédio extrafísico familiar; a análise das holobiografias do grupo; o desassédio grupal.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo “1 mais 1 ser superior a 2”; o sinergismo no grupo evolutivo; o sinergismo dos autesforços evolutivos; o sinergismo liquidação de contas–recomposição
grupocármica; o sinergismo autodiscernimento-intercompreensão.
Principiologia: o princípio de “se 1 não quer 2 não brigam”; o princípio de ninguém
evoluir sozinho; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da megafraternidade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o príncipio popular “diga com quem andas
e lhe direi quem és”; o princípio pessoal do não acumpliciamento com o erro alheio; o princípio
imaturo de cada 1 por si; o princípio de ninguém perder ninguém; o princípio de objetivar
o melhor para todos.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código dos valores pessoais.
Teoriologia: a teoria da espiral evolutiva.
Tecnologia: a técnica da dupla evolutiva (DE); a técnica da alcova blindada; a técnica
da atribuição de 3 qualidades (valorização do assistido); a técnica da desdramatização emocional; a técnica do morde e assopra; a técnica de o menos doente assistir ao mais doente; a realização da técnica do arco voltaico craniochacral nos integrantes da família.
Voluntariologia: a vivência do grupo familiar no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório
conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico do estado vibracional;
o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Duplologia;
o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da
Evoluciologia.
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Efeitologia: o efeito halo do heteroperdão; os efeitos do amadurecimento afetivo; os
efeitos da harmonização do círculo afetivo; o efeito da consolidação da dupla evolutiva; os efeitos desintoxicantes do duplismo libertário no holopensene doméstico; os efeitos profiláticos duradouros do afeto familiar; os efeitos da autoconfiança na capacidade pessoal de resolução das
crises familiares; os efeitos importantes da tarefa do esclarecimento; os efeitos dos laços afetivos
parentais na recomposição interprisional; os efeitos da exemplificação materna e paterna; os
efeitos profiláticos duradouros do afeto recebido na infância.
Neossinapsologia: as neossinapses construídas na convivência familiar sadia.
Ciclologia: o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da libertação grupocármica;
o ciclo da reeducação afetiva; o ciclo evolutivo mentalsomático ocorrendo após a maturidade
afetiva; o ciclo encontros-desencontros-reencontros; o ciclo de reeducação das condutas pessoais; o ciclo de reeducação das condutas grupais.
Enumerologia: a convivência pais intermissivistas–filhos intermissivistas; a convivência
pais intermissivistas–filhos consréus; a convivência pais consréus–filhos intermissivistas; a convivência pais consréus–filhos consréus; a convivência pais despertos–filhos consréus; a convivência
pais consréus–filhos despertos; a convivência pais consréus–filho Serenão.
Binomiologia: o binômio assistente-assistido; o binômio afetividade-assistencialidade;
o convívio sadio pelo binômio admiração-discordância; o binômio ideal compartilhar amparadores–anular assediadores; o binômio convivência acusatória–convivência conciliatória; o binômio apego-desapego; o binômio intercompreensão-interassistencialidade.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação essencial duplocarma-grupocarma; a interação necessidades mútuas–respeito mútuo; a interação amor-ódio;
a interação entre irmãos; a interação entre pais e filhos; a interação entre avós e netos.
Crescendologia: o crescendo afetividade eventual–afetividade diuturna; o crescendo
ortopensene–energia consciencial sadia–ação correta; o crescendo lucidez-interassistencialidade-evolução; o crescendo patológico isolamento pessoal–isolamento grupal; o crescendo iniciativa individual–completismo grupal; o crescendo convívio insuportável–convívio suportável–convívio agradável; o crescendo senso de humanidade–senso de universalidade.
Trinomiologia: o trinômio desrepressão-desinibição-diálogo; o trinômio agrupar-desagrupar-reagrupar; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio melindres-ressentimentos-mágoas; o trinômio ciúme-inveja-competição; o trinômio passado-presente-futuro.
Polinomiologia: o polinômio conviver-aprender-reaprender-retificar; o polinômio centrífugo Egocarmologia-Duplocarmologia-Grupocarmologia-Policarmologia; o polinômio erros-acertos-reciclagens-autorretratações; o polinômio interprisão-autovitimização-recomposição-libertação-policarmalidade.
Antagonismologia: o antagonismo afeição secular / desafeição secular; o antagonismo
afetividade madura / afetividade imatura; o antagonismo isolamento familiar / abertismo familiar; o antagonismo vínculo homeostático / vínculo patológico; o antagonismo abordagem belicosa
/ abordagem diplomática; o antagonismo recurso da força bruta / recurso do debate cosmoético;
o antagonismo rivalidade / solidariedade; o antagonismo convívio compulsório imaturo / convívio compulsório evoluído.
Paradoxologia: o paradoxo de o convívio compulsório poder ser libertador; o paradoxo
evolutivo de caminhar no contrafluxo social para seguir no fluxo do Cosmos; o paradoxo sutil da
libertação sem separação dos componentes do grupo.
Politicologia: a evoluciocracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia;
a meritocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço em grupo; a lei da reeducação afetiva; a lei da empatia; a lei da causa e efeito.
Filiologia: a conviviofilia; a evoluciofilia; a interassistenciofilia; a intencionofilia; a comunicofilia; a familiofilia; a discernimentofilia.
Fobiologia: a neofobia; a heterocriticofobia; a autopesquisofobia; a sociofobia; a isolofobia; a conviviofobia; a raciociniofobia.
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Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de canguru; a síndrome da indisciplina autopensênica.
Maniologia: as manias da família.
Mitologia: a desconstrução do mito da família perfeita; o mito de a convivência sadia
não ter debate; o mito da afetividade sem autesforços; o mito cultural “amar é sofrer”; o mito do
“viveram felizes para sempre”.
Holotecologia: a convivioteca; a assistencioteca; a duploteca; a cosmoeticoteca; a interassistencioteca; a determinoteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Duplologia; a Intrafisicologia; a Interprisiologia; a Elencologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia;
a Intercompreensiologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a família evolutiva; a dupla evolutiva; a parentela; a prole; a conscin lúcida; o ser interassistencial.
Masculinologia: o pai; o filho; o avô; o neto; o irmão; o tio; o primo; o sogro; o genro;
o cunhado; o padrasto; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista.
Femininologia: a mãe; a filha; a avó; a neta; a irmã; a tia; a prima; a sogra; a nora;
a cunhada; a madrasta; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista.
Hominologia: o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens
duplologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: convivência familiar sadia temporária = o convívio sadio durante alguns
meses; convivência familiar sadia prolongada = o convívio sadio podendo durar anos ou toda
a vida intrafísica.
Culturologia: a substituição da cultura patológica da autovitimização pela cultura da
interassistencialidade cosmoética; a evitação da cultura do ringue.
Tabelologia. Sob a abordagem da Conscienciometria, eis, por exemplo, em ordem alfabética, os 36 cotejos entre trafores e trafares para a análise da convivência familiar sadia ou patológica:
Tabela – Convivência Familiar Sadia / Convivência Familiar Patológica
Nos

Trafores

Trafares

01.

Abertismo

Fechadismo

02.

Acolhimento

Arrogância

03.

Altruísmo

Inveja

04.

Autorreflexão

Impulsividade
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Trafores

Trafares

05.

Bom humor

Irritabilidade

06.

Coerência

Incoerência

07.

Comunicabilidade

Insociabilidade

08.

Confiabilidade

Inconfiabilidade

09.

Conteudismo

Superficialidade

10.

Cooperação

Reclamação

11.

Cordialidade

Insensatez

12.

Cosmoeticidade

Amoralidade

13.

Desinibição

Inibição

14.

Destemor

Pusilânimidade

15.

Detalhismo

Perfeccionismo

16.

Dinamismo

Desmotivação

17.

Duplismo evolutivo

Promiscuidade

18.

Equilíbrio

Ansiosismo

19.

Filantropia

Egoísmo

20.

Fraternismo

Competição

21.

Generosidade

Usura

22.

Integração

Alienação

23.

Intercompreensão

Desafeição

24.

Intermissivismo

Materialismo

25.

Organização

Desorganização

26.

Ortoexemplarismo

Antiexemplarismo

27.

Pacifismo

Belicismo

28.

Pensenidade carregada no pen

Pensenidade carregada no sen

29.

Perdoamento

Ressentimento

30.

Responsabilidade

Descompromisso

31.

Sinceridade

Dissimulação

32.

Teaticidade

Teorismo

33.

Tenepessismo veterano

Isca humana inconsciente

34.

Transafetividade

Possessividade

35

Universalismo

Sectarismo

36.

Vontade inquebrantável

Desejo fugaz
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a convivência familiar sadia, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Afetividade duradoura: Duplologia; Neutro.
03. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
05. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
06. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
07. Convivência nociva: Conviviologia; Nosográfico.
08. Convívio compulsório: Grupocarmologia; Neutro.
09. Desordem familiar: Interprisiologia; Nosográfico.
10. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
11. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
12. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
13. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
14. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
15. Travão familiar: Grupocarmologia; Nosográfico.

A CONVIVÊNCIA FAMILIAR SADIA É CONQUISTA EVOLUTIVA IMPORTANTE PARA A EFETIVAÇÃO DOS ACERTOS
GRUPOCÁRMICOS, PROPORCIONANDO O DESASSÉDIO
GRUPAL, ATRAVÉS DO AUTOPOSICIONAMENTO ÍNTIMO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, convive sadiamente com a família? Ou ainda se
queixa e espera sempre ser assistido(a)?
J. C. N.
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CONVIVÊNCIA HUMANA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A convivência humana é o resultado da partilha comum de espaços, recursos, necessidades e interesses capaz de estimular, promover ou facilitar o estabelecimento de laços de coexistência dos seres humanos entre si e, por extensão, aos demais seres presentes no ambiente de vida da Humanidade.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo conviver deriva do idioma Latim, convivere, ―viver com; ser contemporâneo; viver em companhia de alguém; comer juntamente; ser companheiro de mesa‖, constituído pelo prefixo cum, ―com‖, e vivere, ―viver; estar em vida; estar vivo; existir‖. Apareceu no
Século XIX. A palavra humana procede também do idioma Latim, humanus, ―próprio do Homem; amável; benigno; bondoso; erudito; civilizado; instruído nas Humanidades‖. Surgiu no
Século XIII.
Sinonimologia: 1. Convivência entre humanos. 2. Coexistência humana. 3. Sociabilidade humana. 4. Vida comum entre humanos. 5. Interação humana.
Neologia. As 3 expressões convivência humana circunscrita, convivência humana extensiva e convivência humana universalista são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Autismo humano. 2. Eremetismo humano. 3. Anticoexistência humana. 4. Isolamento humano. 5. Antissociabilidade humana.
Estrangeirismologia: o bon ton; o Conviviarium; o convivant; a convivialité; o getting
along; o hanging out; a kinship; o living together.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à capacidade interativa da conscin.
Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: − Acolher
é benquerer. Conviver bem, exemplifica. Conviver: viver comunitariamente. Convivamos com intercompreensão. Discriminar é isolar-se. Humano: ser social. Interlocução: comunicação convivial. Ninguém vive sozinho. Trabalhemos em equipe. Vivamos mutuamente harmonizados.
Coloquiologia: − Diga-me com quem andas, dir-te-ei quem és. Cada macaco no seu galho. Faça o bem, não olhes a quem. Não faças a outrem o que não queres que te façam. Quem
com porcos se mistura, farelos come. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. Quem semeia
vento, colhe tempestades. Se a força faz vencedores, a concórdia faz invencíveis.
Citaciologia: – Saber afastar-se e aproximar-se é a chave de qualquer relação que dure
(Doménico Cieri, 1954–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene coletivo das interrelações humanas; o holopensene da convivência sadia; o holopensene grupocármico; o holopensene da policarmalidade; a predisposição
pensênica interativa; os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
conviviopensenes; a conviviopensenidade.
Fatologia: a convivência humana; o proveito do convívio sadio; a proficuidade das companhias evolutivas; a dinâmica das interrelações; as vivências pessoais; as tarefas proexológicas
coletivas; a adaptabilidade humana; a curiosidade humana; a flexibilidade humana; a genialidade
humana; a plasticidade humana; a transcendência humana; a versatilidade humana; as inteligências múltiplas; o cosmopolitismo humano; o humor humano; o senso de interdependência; o respeito mútuo; o senso do bem comum; o posicionamento crítico criterioso; a transgressão evolutiva; a autodoação lúcida à causa comum; a introversão; a extroversão; a normoversão; a força
presencial; os regressismos; o desviacionismo humano; a dispersividade humana; as amizades
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ociosas; as tendências humanas inatas; a genética humana; a aprendizagem com as idiossincrasias
humanas; os limites cognitivos do Homo sapiens; a sustentabilidade social; a segurança social;
a aceleração da História Humana.
Parafatologia: a aplicação do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética
e parapsíquica pessoal; a assimilação energética (assim); as assins antipáticas; a desassimilação
energética (desassim) pessoal; as desassins grupais; a percepção das sincronicidades; a influência
da dimensão extrafísica na vida humana; o senso para-humanitário.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das ações humanitárias; o sinergismo da organização
social humana; o sinergismo dos trafores grupais aplicados à realização da maxiproéxis.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado no convívio social.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria das Relações Humanas.
Tecnologia: a técnica do morde e assopra; a técnica da conscienciofilia.
Voluntariologia: a vivência grupal do voluntariado ativo nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da Grupocarmologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Sociologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo da convivência sadia.
Ciclologia: o ciclo evolutivo das relações cármicas.
Enumerologia: a convivência acusatória versus a convivência conciliatória; a convivência belicista versus a convivência pacifista; a convivência conflituosa versus a convivência harmoniosa; a convivência familiar versus a convivência escolar; a convivência técnica versus a convivência étnica; a convivência doutrinária versus a convivência libertária; a convivência parasitária versus a convivência superavitária.
Binomiologia: o binômio interconvivial da admiração-discordância.
Interaciologia: a interação necessidades mútuas–respeito mútuo.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da autoconsciência; o crescendo evolutivo da
consciência social; o crescendo evolutivo da consciência ecológica; o crescendo evolutivo da
consciência convivial; o crescendo evolutivo da consciência global; o crescendo evolutivo da Inteligência Evolutiva (IE); o crescendo evolutivo da consciência coletiva interassistencial.
Trinomiologia: o trinômio Conviviologia-Sociologia-Parassociologia.
Polinomiologia: o polinômio consciência-energia-espaço-tempo.
Antagonismologia: o antagonismo aceitação / rejeição.
Paradoxologia: o paradoxo anonimato-universalismo do Homo sapiens serenissimus.
Politicologia: a autocracia; a assistenciocracia; a democracia; a conscienciocracia;
a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei da empatia; a lei da interdependência; a lei da grupalidade; a lei da interassistencialidade; a lei do maior esforço; a lei do retorno.
Filiologia: a conviviofilia; a eufilia; a grupofilia; a evoluciofilia; a neofilia; a sociofilia;
a interassistenciofilia.
Fobiologia: a antropofobia; a conviviofobia; a culturofobia; a etnofobia; a neofobia;
a sociofobia; a xenofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a convivioteca; a socioteca; a gregarioteca; a comunicoteca; a diplomacioteca; a interassistencioteca; a politicoteca.
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Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Interconscienciologia; a Sociologia; a Duplologia; a Antropologia; a Culturologia; a Etnologia; a Etologia; a Raciocinologia; a Comunicologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia; a Politicologia; a Proxêmica; a Vivenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência plural; a conscin sociável; a conscin aberta; a conscin camarada; a consciex amparadora de função; a personalidade gregária; o líder social; a isca humana lúcida; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciológo; o conscienciômetra; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor;
o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o poliglota; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o colega; o compassageiro
evolutivo; o amigo; o vizinho; o político; o colunável.
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista;
a parapercepciologista; a pesquisadora; a poliglota; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a colega; a compassageira evolutiva; a amiga; a vizinha; a política; a socialite.
Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens
humanus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens gregarius; o Homo
sapiens exemplaris; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: convivência humana circunscrita = o ato de coexistir com familiares
e vizinhos no dia a dia; convivência humana extensiva = a rede de relações da pessoa bem articulada familiar e socialmente; convivência humana universalista = a assistência intercontinental,
ininterrupta, discreta e difusa à Humanidade, à Para-Humanidade e à Extra-Humanidade, do Homo sapiens serenissimus.
Culturologia: a Multiculturologia Humana.
Complementaridade. A convivência humana caracteriza-se pela complexa rede de interações sociais, na qual as particularidades e diferenças de cada pessoa resultam, em grande parte,
do somatório de diversas semelhanças com as outras conscins e demais seres vivos.
Caracterologia. Eis por exemplo, em ordem alfabética, 10 fácies da convivência humana, subdivididas em 10 categorias também ordenadas alfabeticamente, visando apresentar análise
sintética, de caráter amostral, pertinente à compreensão do convívio humano:
A. Cognitiva (racional).
01. Aprendizagem: a interaprendizagem; a capacidade de troca de experiência interconsciencial; as acareações interconscienciais; as análises de personalidades; o estudo comparado
de biografias; as contraprovas de observações comportamentais alheias visando à autoconsciên-
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cia; a identificação das diferenças temperamentais e similitudes de caráter; os paralelismos evolutivos tabulados e utilizados como recursos conscienciométricos.
02. Apriorismose: a perda de oportunidades evolutivas devido ao apriorismo e sectarismo; as distorções cognitivas da realidade; as irrazões zoogênicas.
03. Autonomia: a importância do pensar por si próprio no convívio social.
04. Consenso: as assimilações acríticas do Zeitgeist; a inebriação dos aplausos; a compreensão quanto às convenções coletivas necessárias; a cumplicidade corporativa; o poder da vox
populi influenciando as escolhas pessoais.
05. Dissenso: as contraposições ideativas; as discordâncias racionais; as heterocríticas
úteis; as transgressões de padrões culturais.
06. Especialização: a contribuição singular do indivíduo à sociedade; a profissão; a vocação pessoal.
07. Intelectualidade: o poder de polarização social da polimatia.
08. Sofismática: a falácia; a fita; as artimanhas; as mistificações; o 171; o cambalacho;
o factoide.
09. Subjetivismo: o posicionamento crítico e profilático ante as especulações do senso
comum.
10. Tares: a habilidade para analisar, compreender e elucidar as carências conscienciais
alheias, em especial, cognitivas.
B. Comportamental.
01. Altruísmo: a abnegação quanto às exigências, necessidades e interesses individuais
a favor dos outros.
02. Autexemplarismo: a demonstração de autenticidade e coerência gerada pela força
do exemplo.
03. Consumismo: a febre da importação; a insaciabilidade gerada pela obsolescência
planejada; o esgotamento de recursos naturais; o esbanjamento, a gastança e a carência de dinheiro em função da obsolescência percebida; as compensações emotivas pelas compras compulsivas.
04. Egoísmo: a conduta oportunista nas relações interconscienciais visando alimentar
tão somente a própria vaidade e interesses particulares.
05. Exibicionismo: as artes; a sedução; o femismo; o galanteio; o machismo; o populismo; o cultivo dos idiotismos culturais.
06. Fanatismo: a submissão de milhares de consciências ao vício dos dogmas.
07. Húbris: a embriaguez de altivez presente no arrogante-petulante, no cabotino-superfino, no desaforado-malcriado, no inacessível-infalível, no insolente-irreverente, no metido-atrevido, no ufanoso-majestoso.
08. Indiferentismo: a apatia; a fuga; a pseudoneutralidade; a rudeza; o esnobismo.
09. Plasticidade: a habilidade para lidar com os variados hábitos e costumes da diversidade cultural humana; o enfrentamento do rolo compressor das inutilidades humanas.
10. União: a força da união popular; a união dos opostos formando os casais sob o mesmo teto; as uniões institucionais e empresariais; a voz da união.
C. Comunicativa.
01. Contato: o apadrinhado; o bicão; o conhecido; o padrinho; o peixe; o protegido;
o RP (Relações Públicas).
02. Empatia: a sinergia e sintonia da simpatia gerando a telepatia.
03. Fofoca: o disse-me-disse dos fuxicos difundidos pela rádio peão, rádio-corredor ou
telefone sem fio.
04. Harmonização: a depuração nas interlocuções a favor do entendimento.
05. Intercompreensão: o abertismo e as concessões recíprocas necessárias à compreensão mútua.
06. Intimidade: os percentuais de intangibilidade da pensenização nas interrelações.
07. Isolamento: as depressões pessoais; as repressões sociais por intimidação.
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08. Parceria: afetivas; empresariais; evolutivas; institucionais; negociais; pedagógicas;
sociais.
09. Pontos de vista: as trincheiras conviviais geradas pelas defesas de pontos de vistas
exclusivistas.
10. Simbolismo: as fascinações grupais geradas pelos contos, lendas, mitos e parábolas.
D. Cronológica.
01. Agilidade: a otimização do tempo pelo hábito de ser objetivo nas interações.
02. Disponibilidade: contínua; esporádica; explícita; impessoal; pontual; restrita; total.
03. História: as distorções dos fatos e versões do passado interferindo no presente.
04. Intervalos: as brechas de tempo para as atualizações sociais; os coffee breaks.
05. Lazer: o culto ao hedonismo; o dolce far niente; a happy hour; o hobby.
06. Memória: os esquecimentos e lapsos dos nomes nas interações sociais.
07. Ociosidade: a perda de ações; a perda de companhias; a perda de ganhos; a perda
de oportunidades; a perda de produtividade; a perda de recursos; a perda de tempo.
08. Produtividade: as divisões de tarefas e descentralização aumentando a eficácia
coletiva dos trabalhos.
09. Rush: o horário da angústia humana em conjuminância com o caos do trânsito.
10. Transporte: o busão demorado; o busão lotado; a carona solidária; a popularização
do avião; o surf no trem; os tumultos das baldeações do metrô.
E. Cultural (Tecnológica, Filosófica, Política).
01. Absorção cultural: a alienação televisiva; a dominância étnica; a manipulação social; a propaganda subliminar; as imposições imperialistas; as invasões territoriais; o mimetismo
cultural.
02. Adesão cultural: cega; consciente; doutrinária; irrestrita; mobilizadora; voluntária.
03. Civilização: a romanização difundida; as padronizações culturais; as tendências culturais; o acervo cultural; o folclore regional; os choques culturais; os ranços culturais.
04. Coerção: aliciante; corporativa; educativa; física; ideológica; indireta; social.
05. Coesão social: a aceitação de responsabilidades; a confluência de esforços; a coincidência de interesses; a integração de intenções; a partilha de recursos; a pertinência de objetivos;
o senso de coletividade.
06. Direitos humanos: o direito de ir e vir; o direito à justa justiça; o direito à dignidade; o direito à livre consciência; o direito ao duplismo libertário; o direito à segurança; o direito à vida.
07. Imposições: a ausência do senso de coletividade; a falta de negociação das diferenças; as afirmações de identidade impostas e não conquistadas; as defesas grupais; as inseminações
das catequizações; o cabresto da domesticação humana; o ludismo do consumismo.
08. Interdependência: a abrangência desejável; a anuência tolerável; a coerência indispensável; a conivência evitável; a convergência inevitável; a convivência agradável; a dependência dispensável.
09. Liberdade: a livre escolha; a livre expressão; a livre inclusão; a livre observação;
a livre opinião; a livre pensenização; a livre pesquisa.
10. Pactos: a diplomacia internacional; as confabulações intergovernamentais; as contemporizações políticas; a intermediação conciliatória; os acertos econômico-financeiros; os jogos
de interesses; as ratificações coletivas.
F. Espaciológica.
01. Comunidade: o senso censuário; o senso comunitário; o senso conciliário; o senso
evolucionário; o senso humanitário; o senso gregário; o senso planetário.
02. Consciência grupal: a cosmificação da consciência; a consciência ecológica; a democratização dos espaços; a otimização da produtividade humana; a racionalização do consumo;
a territorialidade; os inferninhos grupais.

7316

Enciclopédia da Conscienciologia

03. Cosmopolitismo: a dromomania; as expatriações; as itinerâncias; as viagens diplomáticas; as viagens expedicionárias; as viagens turísticas; o poliglotismo.
04. Partilha: de abrigo; de água; de alimento; de energia imanente; de energia solar; de
oxigênio; de terra.
05. Proxêmica: a distância social; a educação a distância; as interações com tato; o contato proximal; o olhar direto; o silêncio indiscreto; o virtual real.
06. Reuniões: as celebrations; as cerimônias; as confraternizações; os congraçamentos;
os festivais; os meetings.
07. Simbioses: a fauna e a flora domésticas; as zoonoses endêmicas; os simbiontes
internos (digestivos) e externos (dérmicos); os vetores epidemiológicos.
08. Tolerâncias: os limites de acoplamentos; os limites de concessões; os limites de
compreensão; os limites de ignorância; os limites de higiene; os limites de sanidade; os limites
vitais.
09. Tribos: a contracultura; a cultura popular; a subcultura; a trash culture; o atavismo
cultural; o ativismo cultural; o exclusivismo infracultural.
10. Vizinhança: a discrição intermuros; as indiscrições interlocutivas; as tolerâncias
mútuas; o convívio diário; os cumprimentos rotineiros; os empréstimos e favores; os escambos.
G. Evolutiva.
01. Adaptação: as adaptações humanas visando à ampliação dos ambientes coletivos
em função da superpopulação.
02. Adversidades: os estresses coletivos ante as catástrofes naturais das enxurradas,
furacões, terremotos, tormentas, tsunamis e vulcanismos.
03. Biofilia: o adestramento e a domesticação mútua como resultado da convivência
com subumanos; a coevolução.
04. Convergência: o megafoco social convergente a favor da vivência da democracia
direta; o caminho para o Estado Mundial.
05. Cooperação: a união de esforços libertários; o despertar da consciência solidária.
06. Diversidade: biológica ou de espécies; consciencial ou idiossincrática; cultural ou
etnológica; ecológica ou ecossistêmica; genética ou molecular; racial ou subespecífica; global ou
de toda a biosfera.
07. Genética: a família nuclear; a seleção da eugenia; as semelhanças fisionômicas; as
auto e hetero-heranças; as terapias gênicas; a transgenia; os estigmas biológicos.
08. Seleção de grupo: a hegemonia grupal; a manutenção do status quo; as dissoluções
das culturas; as substituições das civilizações; a seleção de parentesco; o traço de humanidade; os
mecanismos de defesa coletivos.
09. Simplesiomorfias: os atavismos antissociais manifestos pelo porão consciencial do
animal humano.
10. Sinapomorfias: a diversidade cultural; a linguagem articulada; a política; as tecnologias encurtando distâncias, agilizando a produtividade e consumindo o tempo pela dispersividade; o sedentarismo.
H. Parapsíquica.
01. Clarividência: o reconhecimento do amparador; a paravisão do assediador.
02. Dejaísmo: o já amado; o já falado; o já ouvido; o já sentido; o já visto; o já visitado; o já vivido.
03. Inspiração: benigna; cosmoética; criativa; desassediadora; maligna; pesquisística;
recicladora.
04. Projetabilidade: a desmistificação das pararrealidades e a profilaxia das manipulações míticas pela autoconscientização multidimensional (AM).
05. Psicometria: a abordagem paratécnica; a parauscultação da pangrafia; a discriminação psicométrica; a paraatenção; a paratatilidade; a sondagem bioenergética; o paradiagnóstico.
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06. Reencontros de destino: a atração dos afins; a personalidade consecutiva; as reaproximações interconscienciais; o reencontro secular; o regresso aos penates; as ressomas coletivas.
07. Retrocognições: as desestigmatizações de ambientes e pessoas; os revivalismos
grupais inconscientes.
08. Sinalética: as aplicações das sinaléticas na interassistencialidade.
09. Sincronicidades: os reencontros persistentes nas relações sociais.
10. Tenepes: o estado de prontidão energética assistencial; o rapport; a sincronização.
I. Psicossomática.
01. Afetividade: o afago mútuo; a atenção mútua; as concessões mútuas; o entendimento mútuo; a satisfação mútua; o sorriso mútuo; a vivacidade mútua.
02. Afinidade: as amizades; os casais incompletos; os desafetos; as duplas de trabalho;
a saudade.
03. Ambição: a competição; a corrupção; a frustração; a insatisfação; as insubordinações; as progressões; as superações.
04. Aquiescência: a necessidade de afeição; a necessidade de correspondência; a necessidade de emancipação; a necessidade de inclusão; a necessidade de pertencimento; a necessidade de produção; a necessidade de valorização.
05. Carências: as doenças; as exigências; as fantasias; as repressões; os modismos; os
pedidos; os traumas.
06. Emoções: a adrenalina; a gastrina; a noradrenalina; a ocitocina; a serotonina; a tirosina; a vasopressina.
07. Melindres: os caprichos pessoais; as escavações de vitimizações; as mágoas abertas; o mau hábito das lamúrias; o péssimo hábito pessimista; os cotovelomas interconviviais.
08. Sensibilidade: a candura; o comprazimento; a educação; a gentileza; o mimo; a polidez; o tato; a ternura.
09. Taconismo: a compaixão; a complacência; a demagogia; a hipocrisia; a melosidade;
os eufemismos; os salvacionismos.
10. Tato: o abraço; o acolhimento; o aconchego; o apreço; o agrupamento; o aninhamento; o apaziguamento.
J. Social.
01. Alianças: ativistas; belicistas; econômicas; enciclopedistas; mafiosas; multilaterais;
políticas.
02. Apartheid: a legislação ilegítima; a pigmentocracia; o embargo humano; o etnocentrismo; o exemplo da antidignidade; o revivalismo da inquisição eclesiástica; o tribalismo.
03. Assistência: os auxílios; os benefícios; os favores; o socorro; os subsídios.
04. Aversão: a alexitimia; a anomalia; a anomia; a anonimia; a ciclotimia; a distimia;
a pseudonimia.
05. Castas: o aulicismo; o elitismo; o esclavagismo; o racismo; o religiosismo.
06. Cidadania: a atuação cidadã; a atualização política; a inclusão social; a mobilização
social; a politização; a regularização documental; a verbação na votação.
07. Coleiras do ego: a genuflexão; a subjugação; as homenagens; as opressões; os clubes; os comparsas.
08. Intercooperação: a ajuda mútua; as associações do coletivo; a solidariedade.
09. Omissões: os sem acolhimento; os sem alimentos; os sem educação; os sem ética; os
sem governo; os sem terra; os sem teto.
10. Princípio da igualdade: a desigualdade de tratamento; a igualdade formal; a igualdade ideal; a igualdade material; a igualdade real; o mito da igualdade; os limites da diferença.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a convivência humana, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Ato social: Sociologia; Neutro.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
05. Coedes: Conviviologia; Neutro.
06. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
07. Endosso sentimental: Psicossomatologia; Neutro.
08. Fusão social: Conviviologia; Homeostático.
09. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
10. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
11. Permutabilidade interconsciencial: Conviviologia; Homeostático.
12. Polietismo: Etologia; Neutro.
13. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
14. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Vida pública: Sociologia; Neutro.

AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS, QUANDO MUTUAMENTE
BENÉFICAS, PERSPECTIVAM, EM FUNÇÃO DA CONTÍNUA
CONVIVÊNCIA HUMANA HÍGIDA, A EVOLUÇÃO DO SENSO
DE HUMANIDADE RUMO AO SENSO DE UNIVERSALIDADE.
Questionologia. Como vive você, leitor ou leitora, entre os semelhantes? Você busca
ampliar dia a dia o senso de fraternidade? Qual a extensão e qualidade da rede de relações
humanas, subumanas e para-humanas vivenciadas por você?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240
sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Associação Internacional do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 299,
321, 382, 482, 734, 962 e 998.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21
x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; 2004; páginas 40, 50, 195, 221, 316, 430, 493, 506, 518, 751, 785, 848 a 851, 991 e 1.075.
Webgrafia Específica:
1. Cabral, Biange; A Estética do Dissenso em Processos Coletivos; 6 p.; Reunião Científica de Pesquisa
e Pós-Graduação em Artes Cênicas; Universidade Estadual de Santa Catarina (UDESC); & Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC); disponível em: <http://www.portalabrace.org/vreuniao/textos/pedagogia/Biange%20Cabral%20%20A%20Est%E9tica%20do%20Dissenso%20em%20Processos%20Coletivos.pdf>; acesso em: 15.10.10.
2. Carmo, Alex S. de A.; Ficção, Realidade, Virtualidade e Interatividade: O Novo Contexto da Indústria
da Informação; 12 p.; disponível em: <http://www.fag.edu.br/adverbio/artigos/artigo01%20%20adv06.pdf>; acesso em:
15.10.10.
3. Motta, Alexandre de M.; A Pesquisa no Campo da Comunicação Social: Mais Um Olhar; 7 p.; disponível
em: <http://paginas.unisul.br/agcom/revistacientifica/artigos/artigo_alexandremotta.pdf>; acesso em: 15.10.10.
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4. Scheinpflug, Gisela; Relações Entre Compartilhamento da Informação e Conflitos em Grupos de Trabalho; 117 p.; Dissertação; UNB: Programa de Pós-graduação em Ciência da Informação; disponível em: <http://repositorio.bce.unb.br/bitstream/10482/1388/1/Dissertacao_2007_GiselaScheinpflug.pdf>; acesso em: 04.10.11.
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CONVIVÊNCIA NOCIVA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A convivência nociva é a condição antievolutiva entre princípios conscienciais, ou consciências, com determinado gap ou apartação específica de evolução coexistencial.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo conviver deriva do idioma Latim, convivere, ―viver com; ser contemporâneo; viver em companhia de alguém; comer juntamente; ser companheiro de mesa‖, constituído pelo prefixo cum, ―com‖, e vivere, ―viver; estar em vida; estar vivo; existir‖. Apareceu no
Século XIX. O vocábulo nocivo procede também do idioma Latim, nocivus, ―nocivo; danoso;
prejudicial; perigoso‖, e este de nocere, ―fazer mal; causar dano; ser funesto; ser malfazejo‖. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Convivialidade antievolutiva. 2. Convívio regressivo. 3. Convívio
inconveniente.
Neologia. As 4 expressões compostas convivência nociva, convivência nociva primária,
convivência nociva social e convivência nociva astronômica são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Convivência evolutiva. 2. Convívio progressivo.
Estrangeirismologia: a parentela com status social diferente; o gap evolutivo entre as
conscins; o hollow profile pessoal; a condição da persona non grata; o coniunctio oppositorium;
o enfant terrible; o Conviviarium; o bad friend; a sick friendship.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da inteligência evolutiva (IE).
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Inexiste convívio inóquo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das autopesquisas; os contrapensenes; a contrapensenidade; os antipensenes; a antipensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; a autopensenização doentia; o holopensene da dominação e subjugação alheia; a amostragem do holopensene planetário através do teor conflituoso
dos produtos de consumo popular: novelas, filmes, canções, literaturas.
Fatologia: a convivência nociva; a compartimentalização evolutiva; a separabilidade
e a inseparabilidade entre as consciências em evolução; as apartações interconscienciais mantidas
pela própria evolução consciencial; o nível de convivência útil; o nível de convivialidade nociva;
a nocividade convivencial atingindo as consciências menos evoluídas e, ao mesmo tempo, as
consciências mais evoluídas; o começo da afinidade suportável; os fatores da convivialidade insuportável; as galáxias e os planetas distantes entre si; a necessidade de cada consciência escolher as
próprias companhias com afinidades fundamentais; a necessidade de a Socin ainda patológica
encarcerar personalidades marginais, criminosas e psicopatas de alto nível de periculosidade; as
mil competições por espaços; a defesa dos feudos individuais e coletivos; a visão trafarista da Humanidade; a criminalidade; as puxadas de tapetes recíprocas; a satisfação malévola; as incompatibilidades insolucionadas; as rivalidades teimosas; a consensualidade inatingida; os conflitos entre
vizinhos; as brigas renitentes em família; as desavenças irredutíveis em condomínios residenciais;
as rixas permanentes entre nações fronteriças; o distanciamento profilático entre planetas habitados; a deterioração de vínculos; a degradação de ambientes; a degeneração de consciências.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as múltiplas dimensões existenciais; as vampirizações interconscienciais; a atmosfera baratrosférica reproduzida na intrafisicalidade; o acirramento da discórdia
pelos assediadores intrafísicos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conscin opositora–consciex coopositora; o sinergismo
patológico assedin-assedex; o antissinergismo quando “1 mais 1 resulta menor que 2”.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da reciprocidade; o princípio da megafraternidade; o princípio da evolutividade grupal; o princípio popular “diga com quem andas e lhe direi
quem és”; o princípio pessoal de não acumpliciamento com o erro alheio; o princípio da desvinculação imediata pós-agressão física; o princípio imaturo de cada 1 por si.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); a imaturidade perante os códigos de convivência social.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do contágio psicológico;
a teoria da reurbex.
Tecnologia: a técnica da criticidade cosmoética; as técnicas da convivialidade sadia;
a técnica etológica do salto baixo; as técnicas de acesso fácil aos conhecimentos da Conscienciologia; as técnicas fraternas de evitação do elitismo cultural no universo da Conscienciologia; as
técnicas paradiplomáticas; a técnica de acolhimento do heteroconscienciograma; a técnica acessível do cosmograma.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial a partir da afinidade interconsciencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos importantes da tarefa do esclarecimento; os efeitos desastrosos
da coexistência desarmoniosa; o efeito halo dos pertúrbios inerentes ao convívio nocivo.
Ciclologia: o ciclo de desconstrução de retroideias; a não ruptura no ciclo alternante algoz-vítima.
Enumerologia: a anticonjugabilidade; a antissocialibilidade; a anticonvivialidade; a antissolidariedae; a antifraternidade; a anticosmoética; a antidesperticidade. O convívio incômodo;
o convívio desfavorável; o convívio hostil; o convívio ofensivo; o convívio ruinoso; o convívio perigoso; o convívio fatal.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o desrespeito ao binômio direitos-deveres; o egocentrismo do binômio autoperdoamento-heteroimperdoamento.
Interaciologia: a interação eutimia-anonimato; a interação subcerebralidade-emocionalidade; a interação amor-ódio.
Crescendologia: o crescendo ortopensene–EC sadia–ação correta; o crescendo nosográfico heterassedialidade pessoal–heterassedialidade grupal; o crescendo patológico isolamento pessoal–isolamento grupal.
Trinomiologia: o trinômio agrupar-desagrupar-reagrupar; o trinômio egão-orgulhomalintenção; o trinômio ciúme-inveja-competição; o trinômio melindres-ressentimentos-mágoas;
o trinômio aliciante sexo-dinheiro-poder; o trinômio amoralidade-imoralidade-anticosmoética.
Polinomiologia: o polinômio conviver-aprender-reaprender-retificar.
Antagonismologia: o antagonismo aglutinação / desaglutinação; o antagonismo ressonância / dissonância; o antagonismo atração / repulsa; o antagonismo vínculo homeostático
/ vínculo patológico; o antagonismo maximecanismo interassistencial / minimecanismo assistencial; o antagonismo químico mistura / solução; o antagonismo especialidade / transdisciplinari-
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dade; o antagonismo abordagem consciencial belicosa / abordagem consciencial diplomática;
o antagonismo recurso da força bruta / recurso do debate cosmoético.
Paradoxologia: o paradoxo da vizinhança distante.
Politicologia: a democracia pura. A premência de políticas resolutivas contra o trinômio
superpopulação-promiscuidade-ociosidade no sistema carcerário.
Legislogia: o descaso às leis sociais; o imperativo da lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a sociofilia; a conviviofilia; a neofilia conjunta; a antropofilia; a paraconscienciofilia; a assistenciofilia; a comunicofilia; a xenofilia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Mitologia: o mito da guerra justa.
Holotecologia: a convivioteca; a gregarioteca; a sociologicoteca; a correlacionoteca;
a sincronoteca; a comunitarioteca; a interassistencioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Perfilologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Mentalsomatologia; a Parassociologia; a Politicologia; a Conscienciometrologia; a Paradireitologia;
a Paradiplomacia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens convictor; o Homo sapiens nocivus; o Homo sapiens
evitabilis; o Homo sapiens amicator; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens confidens; o Homo sapiens
confidentior; o Homo sapiens comparticipans; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens
agglutinatorius; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens
gregarius; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens
communitarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: convivência nociva primária = o convívio entre seres humanos e animais
subumanos ferozes; convivência nociva social = o convívio entre cidadãos e criminosos perigo-
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sos; convivência nociva astronômica = o convívio entre habitantes de planetas evoluídos e habitantes de planetas atrasados.
Culturologia: a cultura do ringue; a cultura do conluio a Multiculturologia da Conviviologia Multidimensional.
Compartimentalização. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem lógica, 10 categorias de compartimentalizações evolutivas, relativas, identificáveis no Cosmos entre
os princípios conscienciais e respectivas condições existenciais:
01. Dimensão humana vs Dimensão extrafísica.
02. Planeta evoluído vs Planeta atrasado.
03. Consciexes Livres vs Serenões.
04. Serenões vs Pré-Serenões.
05. Evoluciólogos vs Evolucientes.
06. Teleguiados autocríticos vs Semiconsciexes.
07. Semiconsciexes vs Ofiexistas.
08. Seres humanos vs Animais subumanos ferozes.
09. Seres humanos vs Vírus mortíferos.
10. Seres humanos vs Plantas venenosas.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a convivência nociva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adversário ideológico: Conviviologia; Neutro.
02. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
03. Amizade evitável: Conviviologia; Nosográfico.
04. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
05. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
06. Anticonscienciologista: Conviviologia; Neutro.
07. Antipodia consciencial: Conviviologia; Neutro.
08. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
09. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
10. Coedes: Conviviologia; Neutro.
11. Companhia constrangedora: Conviviologia; Neutro.
12. Fauna humana noturna: Conviviologia; Neutro.
13. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
14. Omnicompartimentalização: Experimentologia; Neutro.
15. Rota de colisão: Conviviologia; Nosográfico.

INFELIZMENTE, O UNIVERSO COMPLEXO DA CONVIVÊNCIA NOCIVA ENTRE PRINCÍPIOS CONSCIENCIAIS AINDA
APRESENTA ASPECTOS BÁSICOS DESCONHECIDOS PARA
OS HABITANTES DA TERRA ATUAL (ANO-BASE: 2010).
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, os problemas da convivência nociva? A assistencialidade interconsciencial ajuda você a compreender tal realidade?

Enciclopédia da Conscienciologia

7324

CONVIVÊNCIA PRIORITÁRIA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A convivência prioritária é a valorização das oportunidades evolutivas nos
reencontros grupocármicos, vivenciada com lucidez por duas ou mais conscins, homens ou mulheres, com objetivo de aprender, reconciliar, melhorar as interrelações e utilizar os megatrafores,
exercitando, dessa forma, a responsabilidade máxima no cumprimento das metas evolutivas conjuntas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo conviver deriva do idioma Latim, convivere, ―viver com; ser contemporâneo; viver em companhia de alguém; comer juntamente; ser companheiro de mesa‖, constituído pelo prefixo cum, ―com‖, e vivere, ―viver; estar em vida; estar vivo; existir‖. Apareceu no
Século XIX. A palavra convivência surgiu no Século XVIII. O vocábulo prioridade vem do
idioma Latim Medieval, prioritas, e este de prior, ―o primeiro (na ordem numeral, e com relação
a 2); o qual excede, sobrepuja; superior; mais importante; precedente; antecedente; dianteiro; que
está mais avançado‖, provavelmente através do idioma Francês, priorité. Apareceu no Século
XVII.
Sinonimologia: 1. Convivência preferencial. 2. Interação premente. 3. Coexistência
prioritária.
Neologia. As duas expressões compostas convivência prioritária mínima e convivência
prioritária máxima são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Convivência improdutiva. 2. Convivência ociosa. 3. Convivência
baratrosférica. 4. Convívio patológico. 5. Interação estagnadora. 6. Sociabilidade anticosmoética. 7. Coexistência belicista.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; o Retrocognitariun; o upgrade máximo nas interrelações.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à recomposição grupocármica.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Convivência:
oportunidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade sadia; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os rastropensenes; a rastropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; o holopensene das interrelações evolutivas.
Fatologia: a convivência prioritária; as oportunidades de convivência no dia a dia; a vivência da interassistencialidade na família nuclear; a priorização precoce das oportunidades evolutivas vivenciadas em grupo; a condição do autexemplarismo do inversor no tocante à priorização das relações evolutivas; a ajuda mútua; a intercooperação a 2 da dupla evolutiva; a oportunidade de ajudar a quem precisa; o desviacionismo quanto à vivência das relações prioritárias; a televisão ocupando o lugar do diálogo necessário nas famílias; as amizades ociosas; a rotina estagnante dos encontros em bares diuturnos; a sexta-feira intitulada como o Dia da Cerveja; a inversão mesológica quanto às rotinas inúteis; a responsabilidade pessoal junto à evolução grupal;
o vínculo consciencial no voluntariado; os laços grupocármicos; a convivialidade fraterna; as reconciliações grupocármicas planejadas; o exemplarismo pessoal quanto às prioridades evolutivas;
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a condição do professor pesquisador semperaprendente na vivência dialógica com os alunos;
a docência conscienciológica na vivência cotidiana da interassistencialidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as paraconvivências prioritárias; a assistência multidimensional; a colaboração em resgates extrafísicos; as retrocognições sadias; os Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos descortinando a vivência do
universalismo; a ressoma planejada prevendo a convivência prioritária como aporte proexológico;
a vivência da prática da tenepes; a condição de minipeça do maximecanismo assistencial; a paraconvivência lúcida na conexão com amparo extrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dos reencontros grupocármicos; o sinergismo das interações evolutivas com foco na interassistencialidade; o sinergismo do efeito halo das autopesquisas; o sinergismo dos trafores grupais aplicados à realização da maxiproéxis; o sinergismo
das pesquisas e publicações grupais das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Principiologia: o princípio da convivialidade sadia; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da ação e reação; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da responsabilidade interassistencial legitimando a convivialidade prioritária; o princípio
da abnegação cosmoética; o princípio da evolução consciencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética
(CGC) qualificando os trabalhos interassistenciais.
Teoriologia: a teoria das relações humanas; a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida priorizando as amizades evolutivas; a técnica diária da tenepes qualificando a paraconvivialidade.
Voluntariologia: o voluntariado em ONGs do Bem; a oportunidade de reencontros nos
trabalhos voluntários conjuntos; a vivência grupal do voluntariado ativo nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório
conscienciológico Acoplamentarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Sociologia.
Efeitologia: os efeitos em cadeia dos trabalhos grupais tarísticos.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses através das reciclagens autopensênicas
favorecendo a convivialidade sadia.
Ciclologia: o ciclo evolutivo das relações cármicas; o ciclo evolutivo das conquistas
conjuntas.
Enumerologia: o ato de reencontrar; o ato de interagir; o ato de interassistir; o ato de
compreender; o ato de ressignificar; o ato de dialogar; o ato de reaprender a conviver. O ato de
ouvir antes de falar; o ato de discordar sabendo admirar; o ato de aprender ao ensinar; o ato de
dar e de receber; o ato de ponderar sem deixar de refutar; o ato de esclarecer sem convencer;
o ato de conviver sem cobrar.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio necessidades mútuas–respeito mútuo; o binômio recebimento-retribuição; o binômio autodesassedialidade-heterodesassedialidade.
Interaciologia: a interação Voluntariologia–amizades produtivas; a interação convivência-trabalho-lazer.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da autoconsciência; o crescendo evolutivo do
convívio familiar; o crescendo evolutivo das autopesquisas grupais; o crescendo evolutivo da inteligência evolutiva (IE); o crescendo evolutivo da opção pela convivência prioritária; o crescendo evolutivo da consciência coletiva interassistencial; o crescendo evolutivo da responsabili-
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dade perante os registros dos trabalhos grupais consolidando os autorrevezamentos e heterorrevezamentos.
Trinomiologia: o trinômio Conviviologia-Assistenciologia-Evoluciologia.
Polinomiologia: o polinômio consciencialidade-convivialidade-interassistencialidade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo patopensene ⁄ ortopensene; o antagonismo relações
prioritárias ⁄ relações dispensáveis.
Paradoxologia: o paradoxo do holopensene de alguns locais de convivência serem impedidores do convívio prioritário.
Politicologia: a democracia; a assistenciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei da empatia; a lei da proéxis; a lei da interdependência; a lei da grupalidade; a lei da interassistencialidade; a lei do maior esforço; a lei do retorno.
Filiologia: a conviviofilia; a grupofilia; a sociofilia; a conscienciofilia; a recexofilia;
a interassistenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a grupofobia; a sociofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial resultando em desviacionismo da
proéxis grupal.
Holotecologia: a convivioteca; a retrocognoteca; a proexoteca; a recexoteca; a comunicoteca; a diplomacioteca; a reurbanoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Raciocinologia; a Priorologia; a Interconscienciologia; a Duplologia; a Comunicologia; a Parassociologia; a Intrafisicologia; a Cosmoeticologia; a Culturologia; a Holomaturologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser sociável; a conscin aglutinadora; a isca humana lúcida; a conscin minipeça; a conscin reciclante; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o conviviólogo; o comunicólogo; o parceiro evolutivo; o amigo; o filho; o irmão; o pai; o vizinho; o amparador intrafísico; o educador; o educando; o aprendiz; o voluntário; o reeducador; o exemplarista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o retomador de
tarefa; o duplista; o duplólogo; o evoluciólogo; o proexista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o inversor existencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o evoluciente; o consciencioterapeuta; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o tertuliano; o escritor; o verbetólogo.
Femininologia: a convivióloga; a comunicóloga; a parceira evolutiva; a amiga; a filha
a irmã; a mãe; a vizinha; a amparadora intrafísica; a educadora; a educanda; a aprendiz; a voluntária; a reeducadora; a exemplarista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a retomadora de tarefa; a duplista; a duplóloga; a evolucióloga; a proexista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a inversora existencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a evoluciente; a consciencioterapeuta; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana; a escritora; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: convivência prioritária mínima = a valorização lúcida das experiências
evolutivas no convívio familiar, na área profissional e no círculo de amizades; convivência priori-
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tária máxima = a valorização lúcida do convívio pró-evolutivo no voluntariado interassistencial
na maxiproéxis.
Culturologia: a cultura da convivência humana; a cultura da Grupocarmologia; a cultura da Holocarmologia; a cultura das reconciliações humanas; a cultura da Evoluciologia.
Taxologia. Segundo a Efeitologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 efeitos
quanto à teática da convivência prioritária:
01. Acertos grupocármicos: as reconciliações remetendo à convivência sadia.
02. Autoconscientização: o autesclarecimento quanto às ligações grupocármicas.
03. Holopensene: a mudança do holopensene, qualificando a convivência.
04. Oportunidade: a vivência da interassistencialidade.
05. Para-História Grupal: a aceleração da evolução através de reencontros planejados.
06. Produtividade: a realização de projetos conjuntos.
07. Proéxis: a alavancagem da proéxis grupal.
08. Quitação de dívidas: a movimentação da conta-corrente holocármica.
09. Reciclagens grupais: as mudanças intraconscienciais refletindo na convivência.
10. Senso universalista: a aprendizagem da convivência respeitando as diferenças.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a convivência prioritária, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
02. Amortização evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
04. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
05. Conciliação das interdependências: Cosmovisiologia; Neutro.
06. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
07. Consciência grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
08. Convívio compulsório: Grupocarmologia; Neutro.
09. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Objetivo pessoal: Autevoluciologia; Neutro.
12. Prioridade proexológica: Autoproexologia; Homeostático.
13. Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
14. Recin grupal: Grupocarmologia; Homeostático.
15. Retribuiciologia: Proexologia; Homeostático.

A AUTORRESPONSABILIZAÇÃO PELA HARMONIA NAS RELAÇÕES GRUPOCÁRMICAS DEMONSTRA OPÇÃO LÚCIDA
PELA CONVIVÊNCIA PRIORITÁRIA E REQUER DISCERNIMENTO E COSMOVISÃO SOBRE A EVOLUÇÃO CONJUNTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, prioriza e assume qual papel nas interrelações
grupais: o improdutivo ou o promotor das reciclagens intraconscienciais conjuntas? Por qual
razão?
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CONVIVIALIDADE LIBERTADORA
(HOLOMATUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A convivialidade libertadora é a qualidade das interrelações conscienciais
capaz de promover a desamarração de interprisões grupocármicas e recompor conexões interpessoais a partir do fraternismo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo convívio vem do idioma Latim, convivium, ―participação em
banquete; convidado‖. Apareceu no Século XV. O termo qualidade provém do idioma Latim,
qualitas, ―qualidade; natureza (das coisas)‖. Surgiu no Século XIV. A palavra liberdade procede
do mesmo idioma Latim, libertas, ―liberdade; condição da pessoa livre‖. Surgiu no mesmo Século XIV.
Sinonimologia: 1. Convivialidade emancipadora. 2. Interrelação consciencial libertadora. 3. Convivialidade evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas convivialidade libertadora, convivialidade libertadora inicial e convivialidade libertadora avançada são neologismos técnicos da Holomaturologia.
Antonimologia: 1. Convivialidade escravizadora. 2. Convivialidade antievolutiva.
3. Convivialidade conflitiva.
Estrangeirismologia: o Conviviarium; a glasnost pensênica; a intelligentsia holomaturológica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da convivialidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Ortoconvivência: ação libertadora.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade interassistencial; o holopensene
grupocármico; o holopensene da policarmalidade; a predisposição pensênica à interatividade; os
lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a ação de pensenizar
o melhor para todos.
Fatologia: a convivialidade libertadora; a transparência nas interrelações; o ato de respeitar o ritmo do outro; o respeito ao jeitão do outro; o respeito à cognição alheia; o ato de saber
falar; o ato de saber preservar a informação para comunicar na hora certa; o ato de saber ouvir;
o auto e heterojulgamento condenatório; a expectativa exagerada nas relações; a reatividade inicial na interação; a inveja; a mágoa; a competitividade destrutiva; o temperamento emocional predispondo às emoções interprisioneiras; a ingenuidade; o fechadismo; a autocracia; a manipulação;
as distorções da realidade; a visão trafarista; as segundas intenções; os ganhos secundários; a dificuldade de receber ordens; a insegurança pessoal; a dificuldade de perceber o outro; a necessidade
de diminuir o outro para se sentir melhor; a palavra não dita sendo melhor se comparada à manifestação falsa; a necessidade de poder; o medo de errar; a dificuldade de compreender o erro
alheio; a desinformação; o preconceito; a preconcepção; o reconhecimento da habilidade conquistada evitando a baixa autestima; o perdão; a gratidão; a situação financeira bem resolvida como
salvaguarda para emoções nosográficas; a Cosmoética Destrutiva ampliando a convivência libertadora; os acordos de paz; o ato da não violência; a Diplomacia; a convivialidade de alto nível;
a convivência hígida; a convivialidade cosmoética; a convivialidade fraterna; a zooconvivialidade; a fitoconvivialidade; a manifestação mentalsomática libertadora.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética parapsíquica pessoal; a paraconvivialidade sadia; a Paradiplomacia; a convivialidade multidimensional avançada; a possessão consciencial maligna comprometendo as relações conscienciais; a vampirizaçao energética; as retrocognições evidenciando os companheiros evolutivos do
passado a serem libertados.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo mentalsomaticidade–convivialidade libertadora; o sinergismo convivência interassistencial–alavancagem da proéxis.
Principiologia: o princípio de objetivar o melhor para todos; o entendimento teático
do princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convialidade sadia; o princípio
da evolutividade grupal; o princípio de toda consciência caminhar para o serenismo; o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) qualificando a própria interação
consciencial; a vivência do código de convivialidade; o código grupal de Cosmoética (CGC);
o código duplista de Cosmoética (CDC).
Teoriologia: a teoria de ninguém evoluir sozinho; a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica da doação energética na tenepes na condição de ferramenta facilitadora da ortoconvivialidade; a técnica de viver evolutivamente com ênfase na autocoerência;
a técnica do voluntariado tarístico; a técnica da conscin-cobaia; a técnica da consciencioterapia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
da docência conscienciológica; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o laboratório conscienciológico da projeção consciente; o voluntariado enquanto laboratório conscienciológico da grupalidade.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Conviviologia.
Efeitologia: o efeito halo da ampliação positiva das contas correntes egocármica, grupocármica e policármica; o efeito da diminuição da tensão nas relações; o efeito homeostático
da reconciliação interconsciencial; o efeito do amadurecimento emocional na melhoria da convivialidade; o efeito homeostático da virada de Planeta-Hospital para Planeta-Escola.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas relações maduras; as neossinapses
possibilitando novas perspectivas evolutivas; as neossinapes ortoconvivenciais.
Enumerologia: o convívio libertador com a dupla; o convívio libertador com a família
nuclear; o convívio libertador com a família profissional; o convívio libertador com a família
consciencial; o convívio libertador com o assistido; o convívio libertador com o amparador; o autoconvívio libertador.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autocrítica-heterorrespeito; o binômio emoção exacerbada–atitude interprisioneira; o binômio erro-acerto; o binômio
ação libertadora–reação libertadora; o binômio amarração-desamarração.
Interaciologia: a interação conscin-conscin; a interação conscin-consciex; a interação
pensenidade libertadora–convivialidade libertadora; a interação Curso Intermissivo(CI)–convivialidade madura; a interação autoconflito-heteroconflito; a interação libertador-libertado.
Crescendologia: o crescendo convivência madura–evolução grupal.
Trinomiologia: o trinômio aqui-agora-já.
Polinomiologia: o polinômio autoconfiança-destemor-empatia-assistência; a ausência
do polinômio autocrítica-autopesquisa-autocognição-autorrealismo na interação social e parassocial.
Antagonismologia: o antagonismo manifestação emocionalista / manifestação mentalsomática; o antagonismo ganho secundário / convivialidade libertadora.
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Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais a consciência quer se livrar da outra, mais
poderá estar conectada; o paradoxo de quanto mais consciências assistidas e encaminhadas,
maior o círculo de convivência.
Politicologia: a lucidocracia; a assistenciocracia; as bases cosmoéticas do Estado Mundial.
Legislogia: a lei da ação e reação; a lei de causa e efeito; a lei do carma.
Filiologia: a conviviofilia; a assistenciofilia; a anticonflitofilia; a cosmoeticofilia; a liberofilia; a evoluciofilia; a holomaturofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a androfobia; a ginofobia; a homofobia; a sociofobia;
a assistenciofobia; a projeciofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome da abstinência da Baratrosfera
(SAB); a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome do ostracismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a mania antievolutiva de viver pautado pelas manifestações instintivas subcerebrais.
Holotecologia: a convivioteca; a projecioteca; a evolucioteca; a holomaturoteca; a anticonflitoteca; a assistencioteca; a despertoteca.
Interdisciplinologia: a Holomaturologia; a Conviviologia; a Sociologia; a Projeciologia;
a Parassociologia; a Assistenciologia; a Abertismologia; a Evoluciologia; a Cosmovisiologia;
a Lucidologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pré-serenona; a conscin sociável; a conscin camarada; a consciex
amparadora de função; a personalidade gregária; a conscin atratora; a conscin tenepessista;
a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a conscin aberta; o ser desperto; o ser interassistencial;
a conscin decidida a evoluir.
Masculinologia: o líder social; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador
intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compasasgeiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o belicista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a líder social; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora
intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a belicista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens
exemplaris; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens libertator; o Homo sapiens prioritarius;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens autorreeducator;
o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: convivialidade libertadora inicial = a vivenciada diariamente na tenepes
pela consciência pré-serenona; convivialidade libertadora avançada = a vivenciada diariamente
na tenepes pela consciência ofiexista.
Culturologia: a cultura da Cosmoética; a cultura da autonomia; a cultura da liberdade;
a cultura da fraternidade; a cultura da interassistencialidade; a cultura da ortoconvivialidade;
a cultura da evolutividade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a convivialidade libertadora, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
02. Ataque paraterapêutico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
04. Campo de descontração: Holopensenologia; Homeostático.
05. Coerção social: Sociologia; Nosográfico.
06. Companhia constrangedora: Conviviologia; Neutro.
07. Conscin-problema: Conviviologia; Nosográfico.
08. Convívio com amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Exemplologia: Parapedagogiologia; Neutro.
10. Inconvivialidade: Autoconviviologia; Nosográfico.
11. Isogênese: Politicologia; Neutro.
12. Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
13. Liberdade vinculada: Vinculologia; Neutro.
14. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
15. Relação transformadora: Conviviologia; Homeostático.

A CONVIVIALIDADE LIBERTADORA É A POSTURA EVOLUTIVA EMPREGADA PELAS CONSCIÊNCIAS LÚCIDAS, EMPENHADAS NA CONSTRUÇÃO DA ERA CONSCIENCIAL
E NO ROMPIMENTO DOS GRILHÕES GRUPOCÁRMICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, verifica a qualidade das próprias posturas ao interagir com os compassageiros evolutivos? Na escala simples de 1 a 5, como avalia os efeitos libertadores das interações conscienciais?
Bibliografia Específica:
1. Ceotto, Bárbara; Diário de Autocura: Da Doença à Saúde Consciencial; apres. & posf. Leonardo Rodrigues; pref. Felix Wong; & Mário Oliveira; 224 p.; 16 caps.; 46 abrevs.; 15 citações; 1 cronologia; 22 E-mails; 26 enus.; 22
estrangeirismos; 2 ilus.; 1 microbiografia; 21 websites; glos. 22 termos (médicos); 31 filmes; 1 nota; 73 refs.; 1 apênd.;
alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 127.
2. Haymann, Maximiliano; Síndrome do Ostracismo: Mecanismos e Autossuperação; pref. Waldo Vieira;
revisoras Erotides Louly; Helena Araujo; & Julieta Mendonça; 218 p.; 5 seções; 24 caps.; 17 E-mails; 134 enus.; 2 fluxogramas; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 16 websites; glos. 152 termos; 5 filmes; 202 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 43 e 152.
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 autenticidade consciencial com 10 perguntas e 10 respostas; 3 tabs.; 19 websites; glos. 237 termos; glos. 11 termos (neológico
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especializado); 6 filmes; 508 refs.; 1 anexo; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz
do Iguaçu, PR; 2012; página 49.
4. Teles, Mabel; Profilaxia das Manipulações Conscienciais; colaboradores Eduardo Ferreira; & Ivo Valente;
pref. Flavia Guzzi; revisores Ana Flávia Magalhães; et al.; 346 p.; 6 partes; 44 caps.; 1 cronologia; 22 E-mails; 223 enus.;
1 foto; 1 microbiografia; 32 perguntas; 2 tabs.; 10 websites; glos. 182 termos; 10 filmes; 344 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 14
cm; br.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; página 49.
5. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 588.

L. S. C.

Enciclopédia da Conscienciologia

7334

CONVIVIALIDADE MARÍTIMA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A convivialidade marítima é a condição de coexistência, interligação e proximidade harmônica entre conscins, homens ou mulheres, as quais habitam e / ou trabalham em
embarcações, passando períodos prolongados no mar.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo conviver deriva do idioma Latim, convivere, ―viver com; ser contemporâneo; viver em companhia de alguém; comer juntamente; ser companheiro de mesa‖;
constituído pelo prefixo cum, ―com‖, e vivere, “viver; estar em vida; estar vivo; existir‖. Apareceu no Século XIX. A palavra marítimo vem do mesmo idioma Latim, maritimus, ―marítimo, do
mar‖. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Convivialidade a bordo de embarcações. 2. Convivência marítima.
3. Convivência fraterna entre tripulantes marítimos. 4. Sociabilidade marítima.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 6 cognatos derivados da palavra marítimo: marítima; maritimidade; maritimismo; maritimista; maritimística, maritimístico.
Neologia. As duas expressões compostas convivialidade marítima primária e convivialidade marítima avançada são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Anticonvivialidade marítima. 2. Convivência antifraterna entre tripulantes marítimos. 3. Conflituosidade em tripulação marítima.
Estrangeirismologia: a open mind nas interrelações entre tripulantes de culturas diversas; o desenvolvimento da expertise conviviológica; o modus vivendi interassistencial; o living together; o know-how conviviológico; o Conviviarium; o convivant; a convivialité; o getting along;
o hanging out; o upgrade na convivialidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade fraterna.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Multiculturalidade gera autenfrentamento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade marítima; o holopensene pessoal
da convivialidade madura; o holopensene da convivência sadia; o holopensene harmônico; o holopensene coletivo das interrelações humanas; a mudança do holopensene do navio a cada troca
de tripulação e passageiros; o holopensene das cidades do itinerário marítimo; o holopensene grupocármico; o holopensene da policarmalidade; os patopensenes; a patopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; a convergência dos materpensenes.
Fatologia: a convivialidade marítima; o convívio no mar, sob o mesmo teto; a adaptabilidade convivial progressiva de grupo confinado em embarcação; o reencontro dos compassageiros evolutivos durante os transcursos marítimos; a comunicabilidade dos tripulantes entre si
e com os passageiros; os benefícios do poliglotismo na ortocomunicação interpessoal; a coexistência pacífica entre conscins; a satisfação pelo convívio fraterno; a sociabilidade sadia; o vínculo
social; as múltiplas conexões interconscienciais; a familiaridade; o convívio pontual e marcante;
o consenso nas tomadas de decisão; a intercompreensão; a intercooperação; os compromissos da
convivialidade; as omissões deficitárias gerando interprisões grupocármicas; a recomposição libertária das amarras grupocármicas; a ultrapassagem dos gargalos conviviais; a conciliação;
a mediação de conflitos; a reconciliação; o perdão para a autolibertação; o restabelecimento das
boas relações interpessoais; as retratações; o reatamento da amizade; o acolhimento mútuo; a ca-
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maradagem; os laços afetivos; a construção de afeto incondicional entre amigos; o cultivo das
amizades; o ato de enturmar; a forma de tratamento; as categorias das amizades; as amizades
úteis; a qualidade da influência das companhias; o aconchego das amizades; o companheirismo
evolutivo; a interconfiança; a rede interativa das amizades; a amizade internacional; as diferenças
de valores; a curiosidade pelo diferente; os tradicionalismos; o senso de união entre pessoas provenientes de países e continentes diferentes; a compatibilidade ideológica; a amizade sem distinção de raça, cor e sexo; a amizade evoluindo para namoro; o casal incompleto; a condição pré-duplista; a carga de convivialidade dos duplistas; os duplistas com nacionalidades distintas; os problemas de concessões geográficas na continuidade do relacionamento; a necessidade de separação
temporária do grupocarma familiar; as amizades mantidas por meio das tecnologias de comunicação modernas; a amizade indesejável; as amizades mutuamente ociosas; as reciclagens intraconscienciais; a reciclagem das amizades; o uso da criatividade para superar as crises; a resolução de
problemas pelo uso da razão; o controle da impulsividade; a necessidade de retificação das condutas; a mudança de hábitos, valores e rotinas; a boa intenção; a boa vontade; a importância do
bom humor; a sensatez; a decisão ponderada; o juízo crítico; o autodiscernimento; a sabedoria;
a reeducação emocional; a cordialidade; as afinidades interpessoais; a sintonia; a simpatia; a empatia; a gratidão íntima pelos momentos de coexistência; o festejo; a generosidade; o senso do
bem comum; o senso de equipe; o respeito mútuo; o exemplarismo cosmoético; a autossuperação;
o livre arbítrio; a autoridade moral e a força presencial; as atitudes positivas perante a vida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as influências extrafísicas na convivialidade marítima; as assins
e desassins energéticas; o reconhecimento energético interconsciencial; a amizade multimilenar;
as amizades extrafísicas; a promoção de reencontros de destino pelos amparadores extrafísicos de
função; o rapport com a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conviviológico transfronteiriço; o sinergismo dos reencontros grupocármicos; o sinergismo desdramatizações-reciclagens; o sinergismo autodiscernimento-intercompreensão; o sinergismo da convivência social e profissional a bordo de navios;
o sinergismo dos desempenhos dos tripulantes marítimos; o sinergismo potente das amizades.
Principiologia: o princípio admiração-discordância otimizando a convivialidade marítima; o princípio da autoimperturbabilidade mantido mesmo em meio ao caos; o princípio dual da
polaridade; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado ao convívio social marítimo;
o princípio da manutenção do bom humor no convívio sob pressão; o princípio “1 por todos e todos por 1”.
Codigologia: o código de convivialidade; o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal vigente (CPV).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas instigando a autorreflexão sobre as
consequências dos atos pessoais; a teoria da interconfiança; a teoria de sempre haver modo mais
acertado de proceder; a teoria e prática das amizades na estimulação do sentimento em equipe;
a teoria e prática da assistência mútua.
Tecnologia: a técnica do confor na autexpressão; a técnica de pensar antes de falar;
a técnica de respirar fundo; a técnica de colocar-se no lugar do outro; a técnica do sorriso autêntico e assistencial enquanto quebra-gelo; a técnica da desdramatização emocional.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório
conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório
conscienciológico da diferenciação pensênica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Poliglotologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio In-
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visível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Reeducaciologia.
Efeitologia: o efeito positivo da alegria requerida pela prática da hospitalidade; o efeito da aceleração das reciclagens pessoais e grupais; o efeito evolutivo das amizade internacionais; os efeitos da vivência humana grupal; o efeito das interrelações positivas; o efeito do poliglotismo na ampliação do universo pessoal; os efeitos reconfortantes de poder contar com alguém quando necessário; o efeito estimulante e acolhedor da paisagem natural; os efeitos da mudança de temperamento; o efeito da interassistencialidade na sustenção da convivialidade sadia;
os efeitos da reeducação intraconsciencial por meio da convivialidade; o efeito da superação dos
trafares; os efeitos nosográficos da supervalorização do ego; os efeitos colaterais das palavras.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das interações conscienciais entre os tripulantes; as neossinapses criadas a partir dos debates construtivos entre colegas de procedências diversas; as neossinapses necessárias à compreensão das realidades multidimensionais; as
neossinapses referentes às reciclagens intraconscienciais; as neossinapses oriundas das vivências pessoais, proporcionando o abertismo consciencial; as neossinapses geradas pelos desafios
e trafores instigados.
Ciclologia: o ciclo de acertos grupocármicos na convivialidade marítima; o ciclo convívio tenso–convívio amistoso gerado pela rotatividade dos tripulantes; o ciclo interrelacional dos
tripulantes encontro-convívio-despedida-reencontro; o ciclo alternante assistente-assistido; o ciclo erro-retificação-acerto nas interrelações; o ciclo descontentamento com a vida no navio–férias em casa–retorno nostálgico ao navio; o ciclo de autenfrentamento–reciclagem intraconsciencial.
Enumerologia: o ato de interagir; o ato de interassistir; o ato de compreender; o ato de
dialogar; o ato de discordar sabendo admirar; o ato de receber e retribuir; o ato de saber ouvir. Os
relacionamentos familiares; os relacionamentos profissionais; os relacionamentos sociais; os relacionamentos afetivos; os relacionamentos culturais; os relacionamentos internacionais; os relacionamentos interassistenciais.
Binomiologia: o convívio pelo binômio admiração-discordância; o binômio vida pessoal–vida coletiva; o binômio apego-desapego; o binômio conflito íntimo–conflito interpessoal;
o binômio motivação pessoal–motivação grupal; o binômio anfitrião-hóspede.
Interaciologia: a interação laços de gratidão–fortalecimento de vínculos; a interação
autoconvívio benfazejo–heteroconvivência saudável; a interação boas maneiras–boa convivência; a interação autoconvivência–convivência grupal–convivência institucional.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da convivialidade no ambiente marítimo; o crescendo convívio conflituoso–convívio produtivo; o crescendo das autossuperações.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio pré-casal–casal incompleto–casal íntimo; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência;
o trinômio convivência sadia–higiene pensênica–reeducação consciencial; o trinômio nocivo arrogância-competição-ostentação; o trinômio autonomia-fraternismo-universalismo.
Polinomiologia: o polinômio erros-acertos-reciclagens-autorretratações; o polinômio
por favor–obrigado–desculpe–com licença; as interrelações embasadas no polinômio solidariedade-honestidade-seriedade-confiabilidade.
Antagonismologia: o antagonismo resistência à mudança / abertura à renovação; o antagonismo fechadismo consciencial / abertismo consciencial; o antagonismo universalismo / preconceito; o antagonismo pensar individualmente / pensar coletivamente; o antagonismo monoideísmo / cosmovisão; o antagonismo senso de equipe / egão inflado; o antagonismo trabalho cooperativo / trabalho competitivo; o antagonismo autossuperação evolutiva / autovitimização.
Paradoxologia: o paradoxo de a distância poder aproximar; o paradoxo da divergência
de opiniões sem desunião; o paradoxo de a experiência individual depender das interrelações
conscienciais; o paradoxo de o megaestresse e o megacansaço poderem gerar automotivação
para a megadiversão.
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Politicologia: a democracia direta; a conviviocracia; a pacienciocracia; a lucidocracia;
a autopesquisocracia; a discernimentocracia; a assistenciocracia; a politicagem.
Legislogia: a lei da empatia; as leis sociais da convivialidade; a lei da hospitalidade;
a lei de ação e reação; as leis e normas técnicas de segurança da tripulação e passageiros; as
leis e normas técnicas de preservação ambiental relativas ao tráfego marítimo; as leis da Natureza; a lei de atração dos afins; as leis humanas, locais e internacionais.
Filiologia: a conviviofilia; a autoconviviofilia; a assistenciofilia; a sociofilia; a comunicofilia; a multiculturofilia; a neofilia; a xenofilia; a proexofilia; a conflitofilia.
Fobiologia: a superação da neofobia; a fobia da rejeição; a fobia de se atrasar para a função; a fobia de perder o navio; a fobia de receber reclamações negativas dos hóspedes; a fobia de
ser demitido; a fobia de ser deportado.
Sindromologia: a síndrome de burnout; a síndrome da exclusão.
Maniologia: a riscomania; as manias pessoais na convivência grupal; a mania de falar
sem escutar; a mania das ―panelinhas‖; a mania de beber para relaxar; a mania de fazer compras.
Mitologia: o mito da independência absoluta; o mito de ser possível agradar a todos; os
mitos socioculturais.
Holotecologia: a convivioteca; a interassistencioteca; a comunicoteca; a socioteca; a turismoteca; a experimentoteca; a linguisticoteca; a culturoteca; a discernimentoteca; a cosmoeticoteca; a segurançoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Comunicologia; a Sociologia; a Multiculturologia; a Interaciologia; Interassistenciologia; a Intercompreensiologia; a Energossomatologia;
a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Harmoniologia; a Autopriorologia; a Autovivenciologia;
a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a equipe de tripulantes da embarcação.
Masculinologia: o marinheiro; o profissional da Marinha; o navegador; o habitante da
casa-barco; o tripulante, o viajante; o turista de cruzeiro marítimo; o profissional administrativo
e operacional de navio; o condutor de transporte aquático; o condutor de transporte em terra;
o administrador de cruzeiros; o fiscal das operações marítimas nos portos; o agente fiscal das operações marítimas; o agente fiscal de imigração; o profissional da área da saúde; o profissional da
hotelaria; o profissional de atendimento em lojas; o artista; o segurança; o profissional do turismo.
Femininologia: a marinheira; a profissional da Marinha; a navegadora; a habitante da
casa-barco; a tripulante, a viajante; a turista de cruzeiro marítimo; a profissional administrativa
e operacional de navio; a condutora do transporte aquático; a condutora do transporte em terra;
a administradora de cruzeiros; a fiscal das operações marítimas nos portos; a agente fiscal das
operações marítimas; a agente fiscal de imigração; a profissional da área da saúde; a profissional
da hotelaria; a profissional de atendimento em lojas; a artista; a segurança; a profissional de turismo.
Hominologia: o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens
gruppalis; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens coexistens; o Homo sapiens adaptabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: convivialidade marítima primária = a interrelação saudável dos tripulantes restrita ao âmbito profissional; convivialidade marítima avançada = a interrelação saudável
dos tripulantes no ambiente profissional estendida à amizade sincera.
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Culturologia: a cultura da convivialidade fraterna; a cultura da interassistencialidade;
a cultura da amizade; a cultura da intercooperação; a cultura da hospitalidade; as diferenças das
formações culturais, étnicas e de nacionalidade enriquecendo a cultura pessoal.
Curiosologia. Segundo a Comunicologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 21 códigos e respectivos significados, originários de vários idiomas ou da mistura desses, característicos do linguajar coloquial dos tripulantes marítimos internacionais, na comunicação de entendimento rápido:
01. Babalu: idiota, bobo.
02. Barato: pessoa muito apegada aos bens materiais.
03. Basura: lixo.
04. Bomboclat: mostrando surpresa.
05. Bombolone: gordo.
06. Capo: chefe.
07. Casino: bagunça, desordem, confusão.
08. Chop chop: depressa.
09. Finito: tarefa feita.
10. Fresh meat: tripulantes recém chegados ao navio.
11. Hard time: imprevisto desagradável, advertência recebida, momento difícil.
12. Kaput: muito cansado, esgotado, arruinado.
13. Mafia: colegas de acumpliciamentos.
14. Mamagaio: escorado, preguiçoso.
15. Mucho money: rico.
16. No rice, no power: sem arroz nada acontece.
17. Paisano: colegas de mesma nacionalidade.
18. Salamat: obrigado.
19. Sapo: quem fala além do necessário.
20. Takataka: muita prosa.
21. Tranquilo: tenha calma.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 11 traços intraconscienciais favoráveis ao melhor aproveitamento da convivialidade marítima:
01. Abertismo: a evitação de preconceitos quanto ao diferente.
02. Acolhimento: a prática do fraternismo, do sorriso e da boa vontade; a atitude
receptiva.
03. Adaptabilidade: a adequação a ambientes e situações diversas.
04. Autodiscernimento: o entendimento das circunstâncias.
05. Autorganização: a administração no tempo e espaço.
06. Flexibilidade: a compreensibilidade nas situações fora da rotina, por exemplo, ao
dividir o quarto com estranhos.
07. Objetividade: a manutenção do foco no trabalho e nas metas pessoais.
08. Ortopensenidade: os pensamentos positivos em relação às pessoas e situações.
09. Praticidade: a funcionalidade nos afazeres.
10. Serenidade: a lida com as próprias emoções.
11. Traforismo: a expertise pessoal aplicada à solução de problemas; a polivalência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a convivialidade marítima, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
Amizade internacional: Conviviologia; Neutro.
Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
Binômio admiração-discordância: Conviviologia; Neutro.
Coedes: Conviviologia; Neutro.
Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
Convivência familiar sadia: Conviviologia; Homeostático.
Convivialidade sadia no voluntariado: Conviviologia; Homeostático.
Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Inteligência conviviológica: Conviviologia; Homeostático.
Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
Maturoconvivialidade: Conviviologia; Homeostático.
Poliglotismo interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Reeducação recíproca: Conviviologia; Homeostático.
Temperamento pacífico: Temperamentologia; Homeostático.

O AMBIENTE MARÍTIMO PERMITE A CONVIVIALIDADE ENTRE CONSCIÊNCIAS PROVENIENTES DE DIVERSAS ORIGENS, INSTIGANDO RECINS E POSSIBILITANDO AMPLIAR
A INTERASSISTÊNCIA E RESGATES GRUPOCÁRMICOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou ambientes e momentos de maior
aproximação entre as pessoas, demandando concessões, assistências e saída da zona de conforto?
Quais foram os ganhos evolutivos dessas experiências?
S. S.
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CONVIVIALIDADE SADIA NO VOLUNTARIADO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A convivialidade sadia no voluntariado é a condição de ortoconvívio ou vivência harmônica entre conscins, atuantes em serviço não remunerado de Instituição Conscienciocêntrica (IC), representando oportunidade evolutiva de qualificar a interassistencialidade por
meio das reciclagens pessoais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo conviver deriva do idioma Latim, convivere, ―viver com; ser contemporâneo; viver em companhia de alguém; comer juntamente; ser companheiro de mesa‖, constituído pelo prefixo cum, ―com‖, e vivere, ―viver; estar em vida; estar vivo; existir‖. Apareceu no
Século XIX. A palavra sadio vem do mesmo idioma Latim, sanativus, ―próprio para curar‖, radical de sanatum, supino de sanare, ―curar; sanar; sarar; mitigar os cuidados, os pesares, as mágoas‖. Surgiu no Século XV. O termo voluntário provém do idioma Latim, voluntarius, ―quem age
por vontade própria‖. Apareceu também no Século XV.
Sinonimologia: 1. Convivência evolutiva no voluntariado. 2. Convivência fraterna entre voluntários. 3. Ortoconvivialidade no voluntariado. 4. Interrelacionamento sadio no voluntariado.
Neologia. As 3 expressões compostas convivialidade sadia no voluntariado, miniconvivialidade sadia no voluntariado e maxiconvivialidade sadia no voluntariado são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Convivência antievolutiva no voluntariado. 2. Nosoconvivialidade
no voluntariado. 3. Anticonvivialidade entre voluntários. 4. Interrelação conflitiva entre voluntários.
Estrangeirismologia: a open mind nas interrelações; o desenvolvimento da expertise
conviviológica; o modus vivendi interassistencial; o upgrade convivencial; a contribuição pessoal
ao Conviviarium Universalis; o living together; o know-how conviviológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade fraterna no voluntariado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do voluntariado tarístico; o holopensene da superação grupal pelo voluntariado; o holopensene pessoal da maturidade consciencial; o holopensene
pessoal da convivialidade madura; o holopensene sadio tornando deslocada qualquer queixa;
o holopensene pessoal da convivência evolutiva; a disciplina pensênica; o holopensene pessoal da
interconvivialidade hígida.
Fatologia: o reencontro dos compassageiros evolutivos; a comunicabilidade sadia nas
interrelações; a adaptabilidade de convívio sadio grupal; as reciclagens intraconscienciais; o proveito da oportunidade evolutiva no ambiente conscienciológico; o compromisso do convívio cosmoético; a parceria evolutiva sadia; os laços afetivos; a preponderância da amizade evolutiva recíproca entre os voluntários; a recomposição das interprisões grupocármicas; a harmonização interconsciencial; os liames intraconscienciais do convívio sadio; a sensação pessoal de plenitude de
estar com o grupo evolutivo; a satisfação pelo convívio fraterno; as interrelações sociais conscienciológicas; o primado da plenitude da Conviviologia Humana; a oportunidade de aprofundamento
nas autopesquisas pela convivialidade laboriosa; a força presencial interassistencial; a atenção
à cláusula pétrea da proéxis grupal visando o completismo existencial; a hipótese da aceleração
da desperticidade ocorrer a partir da ortoconvivialidade.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a relação da paraprocedência grupal; o trabalho com as energias em grupo; as influências extrafísicas na convivialidade; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a teática da inteligência evolutiva (IE); as
inspirações extrafísicas do amparo de função na interassistencialidade; o Paradireito; a Central
Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Conviviologia-Paraconviviologia; o sinergismo harmonia íntima–convivialidade sadia; o sinergismo Ortoconviviologia-Cosmoeticologia; o sinergismo
vontade inquebrantável–esforço perseverante–intencionalidade cosmoética na ampliação do convívio sadio; o sinergismo holopensene interassistencial–amparabilidade extrafísica; o sinergismo
dos reencontros reconciliadores no voluntariado; o sinergismo autopesquisa–qualificação assistencial.
Principiologia: os princípios da Paradiplomacia aplicados ao voluntariado; o princípio
da transparência convivencial ampla e irrestrita com os compassageiros evolutivos; o princípio
da autodedicação nas tarefas em conjunto; o princípio da manutenção do bom humor no convívio consciencial; o princípio da convivialidade harmônica entre conscins e consciexes; o princípio cosmoético do empenho máximo pelo bem-estar de maior número de consciências no grupo;
o princípio da afinidade interconsciencial grupal; o princípio de ninguém evoluir sozinho.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao convívio conscienciológico; o código de etiqueta social; o código grupal de Cosmoética (CGC) estabelecendo as diretrizes do convívio comum; o código do exemplarismo pessoal (CEP); o código pessoal de convivialidade; o código de ética profissional.
Teoriologia: a teoria da Conviviologia Cosmoética; a teoria da Paraconviviologia; a teoria da Conviviologia Evolutiva Grupal; a teoria da fraternidade universal evolutiva; a teoria da
intercompreensão consciencial cosmoética no voluntariado; a teoria e a prática do Universalismo na interconvivência conscienciológica sadia.
Tecnologia: as técnicas diplomáticas da convivência sadia; as técnicas profiláticas da
convivência madura; a técnica da convivialidade cosmoética autoconsciente em grupo; a conjugação das técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas à convivialidade sadia; as técnicas
peculiares de reeducação de hábitos e rotinas saudáveis melhorando a convivialidade no voluntariado; a técnica diária da tenepes qualificando a paraconvivialidade; a técnica da desdramatização nas demandas assistenciais no grupo conscienciológico.
Voluntariologia: a convivialidade sadia no voluntariado; a afinização ao grupo do voluntariado; o reestabelecimento das boas relações no voluntariado; a oportunidade sadia de vivências interassistenciais no voluntariado; a carga de convivialidade dos voluntários, homens
e mulheres, na Instituição Conscienciocêntrica; o trabalho no voluntariado dedicado à qualificação da convivialidade; o voluntariado conscienciológico fortalecendo o holopensene da convivialidade sadia mediante as autopesquisas; o paravoluntariado da reurbanização; o voluntariado gerando conviviopensenes; o voluntariado conscienciológico atento à paraconvivialidade
multidimensional interassistencial; o vínculo conscienciológico grupal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia;
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paraconviviologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia;
o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Voluntariologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: o efeito cascata homeostático da convivialidade harmônica na IC; o efeito
da empatia na harmonização da convivialidade multidimensional; o efeito da interassistenciali-
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dade na sustentação da convivialidade sadia; o efeito positivo do autenfrentamento quanto ao
convívio sadio no voluntariado; os efeitos da convivialidade fraterna no intervoluntariado; os
efeitos da convivência empática multissecular na interassistência; os efeitos da autopacificação
íntima mediante as amizades raríssimas e o voluntariado.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses através das reciclagens autopensênicas favorecendo a convivialidade sadia; as neossinapses conquistadas na vivência da convivialidade
compulsória; as neossinapses geradas pelos aportes do holopensene grupal do convívio diário na
IC; a criação de neossinapses interassistenciais do convívio no voluntariado favorecendo a autopesquisa; as neossinapses criadas a partir da convivência com os diferentes padrões de conscins
e consciexes; as neossinapses geradas a partir do convívio com diversas formas de pensar; as neossinapses da vivência proporcionando abertismo consciencial.
Ciclologia: o ciclo de acertos grupocármicos da convivialidade sadia; o ciclo alternante
assistente-assistido; o ciclo encontro-desencontro-reencontros dos compassageiros evolutivos;
o ciclo isolamento reflexivo–convivência frutífera; o ciclo erro-retificação-acerto nas interrelações; o ciclo crises de crescimento–maturidade consciencial de convívio no voluntariado; a sedimentação do ciclo da tares interassistencial conviviológica.
Enumerologia: a renovação convivial no voluntariado; a interassistencialidade acelerando a evolução no voluntariado; a oportunidade de reconciliações através das autorreciclagens
no voluntariado; as amizades raríssimas no voluntariado; a inteligência conviviológica aplicada
no voluntariado; a admiração e discordância no voluntariado; a consecução da maxiproéxis grupal no voluntariado.
Binomiologia: o binômio heterassédio–estupro evolutivo; o binômio convívio maduro–
–reeducação recíproca; o binômio Conviviologia-Paradireitologia; o binômio saber ouvir–saber
falar; o binômio convivência sadia–paraconvivência benigna; o binômio conviver-assistir; o binômio cultivo-cuidado na vivência intergrupal das amizades.
Interaciologia: a interação laços de gratidão–fortalecimento de vínculos; a interação
vínculo-paravínculo do convívio conscienciológico; a interação autoconvívio sadio–heteroconvivência saudável; a interação boas maneiras–boa convivência; a convivência sadia na interação
conscins-consciexes; a interação autoconvivência–convivência grupal–convivência institucional;
a interação soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma nas relações sadias entre as conscins do
convívio evolutivo.
Crescendologia: o crescendo evolutivo da opção pela convivência sadia no voluntariado; o crescendo conviviológico conscin-conscin–conscin-amparadores; o crescendo convívio tenso–convívio amistoso–convívio agradável do grupo; o crescendo solidariedade-fraternidade-universalismo no ambiente conscienciológico; o crescendo atenção-observação-análise das autoposturas do convívio; o crescendo recebimento de aportes energéticos–retribuições fraternas;
o crescendo assistido-assistente.
Trinomiologia: o trinômio posicionamento pessoal–comportamento–exemplificação;
o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio agrupar-desagrupar-reagrupar as amizades da convivência consciencial; o trinômio sensibilidade das emoções–atitude empática–tares pontual; o trinômio postura reeducativa–abertismo fraternal–alegria da convivialidade; o trinômio educação afetiva–educação social–educação cultural; o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio pensamento-sentimento-energia; o trinômio convivência sadia–higiene pensênica–reeducação consciencial.
Polinomiologia: o polinômio conviver-aprender-reaprender-retificar; o polinômio erros-acertos-reciclagens-autorretratações; a autolucidez consciencial na vivência do polinômio
bom ânimo–bom humor–bom-tom–juízo crítico; o polinômio por favor–obrigado–desculpe–com
licença; o polinômio aceitar-acolher-conviver-assistir; o polinômio consciencialidade–convivialidade sadia–interassistencialidade–evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo convivência sadia / convivência patológica; o antagonismo convivência voluntária convencional / convivência voluntária consciencial; o antagonismo amizade ociosa / família consciencial; o antagonismo linguagem cuidada / linguagem descui-
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dada; o antagonismo sugerir / impor; o antagonismo convivência acusatória / convivência conciliatória.
Paradoxologia: o paradoxo da divergência sem desunião; o paradoxo de o aumento de
relações interpessoais na evolução não desonerar a necessidade de autoconvivialidade; o paradoxo de a evolução ser individual porém depender das interrelações conscienciais sadias; o paradoxo desassediador; o paradoxo do abraço fraterno apenas pelo olhar; o paradoxo amizadedebate; o paradoxo discernidor da assimilação simpática do malestar da Socin Patológica, mantendo a inabalabilidade do bem-estar íntimo.
Politicologia: a conviviocracia; a paraconviviocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a autodiscernimentocracia; a voluntariocracia.
Legislogia: as leis da convivialidade educada; as leis sociais da convivialidade conscienciológica; a lei do maior esforço evolutivo no convívio sadio no voluntariado; as leis da convivialidade evolutiva grupal; a lei da empatia; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a conviviofilia; a paraconviviofilia; o grupoconviviofilia; a fraternofilia;
a energofilia; a interassistenciofilia; a paradireitofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a sociofobia; a neofobia; a cosmoeticofobia; a conscienciofobia; a etnofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; o estudo da síndrome do ermitão; a profilaxia à síndrome da interiorose impedidora do holoconvívio; o crescente cuidado na eliminação
da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a profilaxia da síndrome da geração canguru; a síndrome
da vitimização impedindo a interassistência entre o grupo de voluntários; a síndrome da insegurança prejudicando o convívio sadio; a evitação da síndrome do ostracismo.
Maniologia: a mania de não refletir sobre a prioridade assistencial do grupo no voluntariado; a mania de criticar sem antes ponderar as ideias alheias; a mania de ouvir sem escutar;
a mania de interromper a fala do outro durante a exposição de ideias; as manias pessoais na convivência grupal; a mania de não aglutinar trafores grupais para o bem comum; a mania de postergar a autopacificação mediante as imaturidades das conscins no convívio voluntário.
Mitologia: o mito da possibilidade de convivência perfeita no voluntariado; o mito da
convivência sadia sem autesforço.
Holotecologia: a voluntarioteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca; a convivioteca;
a interassistencioteca; a evolucioteca; a teaticoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Voluntariologia; a Grupocarmologia; a Assistenciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Consciencioterapia; a Fraternologia;
a Conscienciometrologia; a Recexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a ree-
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ducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens conscientiophilicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens paravoluntarius; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens interassistens.
V. Argumentologia
Exemplologia: miniconvivialidade sadia no voluntariado = aquela adstrita ao relacionamento entre voluntários do departamento da IC; maxiconvivialidade sadia no voluntariado
= aquela extensiva ao relacionamento entre todos os voluntários da IC.
Culturologia: a cultura do voluntariado assistencial; a cultura do exemplarismo cosmoético; a cultura da Conviviologia Evolutiva; a cultura da tenepes; a cultura da assistencialidade
implementada entre os compassageiros; a cultura da superação de trafares na convivência grupal; a cultura da convivialidade fraterna no voluntariado.
Taxologia. De acordo com a Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
7 efeitos da convivência sadia no voluntariado:
1. Aceleração: a otimização dos trabalhos através de reencontros planejados no Curso
Intermissivo.
2. Acertos grupocármicos: as reconciliações remetendo à convivência grupal sadia.
3. Autoconscientização: o autesclarecimento quanto às ligações grupocármicas.
4. Produtividade: a realização de projetos conjuntos na consecução da maxiproéxis no
completismo grupal.
5. Quitação de dívidas: a movimentação da conta-corrente holocármica.
6. Reciclagem: a oportunidade de rever e / ou renovar posturas e holopensenes individuais e grupais.
7. Senso universalista: a aprendizagem da convivência respeitando as diferenças
alheias.
Intrafisicologia. A Ciência da Conviviologia se assenta na pesquisa e nos estudos das
relações e interações conscienciais manifestas, notadamente, na dimensão intrafísica. Quem já
consegue conviver sadiamente no voluntariado, junto às outras conscins nesta dimensão rústica,
poderá servir de exemplo para as consciexes intermissivistas interessadas.
Condições. Sob a ótica da Voluntariologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 15
condições propícias e prioritárias, indicadas à convivência sadia da conscin, homem ou mulher,
ao modo de rotina útil e hábito saudável, nas oportunidades e instâncias no voluntariado:
01. Acolhimento: o fraternismo; o sorriso; a atitude receptiva; a atratividade interassistencial da conscin voluntária.
02. Afetividade: a empatia; a maturidade afetiva; o autoafeto; o heteroafeto; as trocas
afetivas lúcidas fomentando o processo da convivência grupal.
03. Amizade: a reeducação amistosa; a amizade raríssima; a convergência para o bem-estar convivial.
04. Autodiscernimento: a valorização do ambiente conscienciológico e da oportunidade evolutiva; a harmonização e a serenidade compartilhada com os compassageiros de convivência, resultante do juízo crítico, comedimento e equilíbrio pessoal.
05. Autorganização: a disciplina profilática; a pontualidade na entrega das atividades
combinadas; a rotina útil diária atendendo os procedimentos no voluntariado.
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06. Cosmoética: as ideias universalistas, o desencadeamento da convivência cosmoética a partir do exemplarismo.
07. Democracia: o clima interconsciencial democrático; a reverberação tarística; os impactos libertários sadios no grupo evolutivo.
08. Força presencial: o incremento nas relações sadias; o estofo energético; o amparo
de função.
09. Hábitos saudáveis: os cuidados com o soma; o exercício físico; a carga adequada
de sono; o equilíbrio somático potencializando a homeostasia convivencial.
10. Interlocução: a argumentação; a clareza e objetividade na comunicação adequada
estreitando o vínculo consciencial multidimensional.
11. Neofilia: o incentivo às neoideias; os processos grupais de convivência sadia enriquecidos pela neopensenidade.
12. Ortopensenidade: a pensenidade sadia; a recin; a autoconvivialidade ortopensênica
refletindo nas interlocuções assistenciais no grupo evolutivo.
13. Paradiplomacia: a vivência grupocármica sadia nas nuanças paradiplomáticas;
a observância dos paradeveres.
14. Parapsiquismo: a rotina diária do desenvolvimento parapsíquico; as sinaléticas parapsíquicas; as anotações das sinaléticas energéticas pessoais; as autopercepções qualificando
a convivência voluntária.
15. Traforismo: a escolha de atividades afins às habilidades pessoais; a qualificação do
profissionalismo lúcido no ambiente conscienciológico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a convivialidade sadia no voluntariado, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
03. Binômio empatia-assertividade: Conviviologia; Homeostático.
04. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
05. Convivência familiar sadia: Conviviologia; Homeostático.
06. Convivência prioritária: Conviviologia; Homeostático.
07. Crescendo reeducação-ortoconvívio: Conviviologia; Homeostático.
08. Fundamentos da Conviviologia: Holoconviviologia; Neutro.
09. Grupalidade cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
10. Plenitude convivencial: Conviviologia; Neutro.
11. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Sinergismo conscienciocêntrico: Voluntariologia; Homeostático.
13. Técnica da qualificação da intenção: Autocosmoeticologia; Neutro.
14. Voluntariado conscienciocêntrico autorreeducativo: Experimentologia; Homeostático.
15. Voluntário criativo: Voluntariologia; Homeostático.

O LABCON CONSCIENCIOCÊNTRICO DO VOLUNTARIADO
TARÍSTICO OPORTUNIZA À CONSCIN MAIS LÚCIDA RECICLAGENS INTRACONSCIENCIAIS QUALIFICANDO O SENSO
TEÁTICO E FRATERNO PARA O CONVÍVIO EVOLUTIVO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já avaliou o nível de propulsão teática da convivialidade sadia pessoal? Quais proveitos evolutivos vem obtendo com a prática da interassistencialidade no voluntariado conscienciológico?
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
836 e 1.018.
2. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 682.
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CONVIVIALIDADE SALUTAR
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A convivialidade salutar é a condição evolutiva da conscin, homem ou mulher, interagir por meio da utilização dos trafores, próprios ou alheios, e de trocas energéticas homeostáticas, primando pelo respeito à consciencialidade, cosmoeticidade e assistencialidade no
convívio, com vistas ao melhor para todos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo conviver deriva do idioma Latim, convivere, ―viver com; ser contemporâneo; viver em companhia de alguém; comer juntamente; ser companheiro de mesa‖, constituído pelo prefixo cum, ―com‖, e vivere, ―viver; estar em vida; estar vivo; existir‖. Apareceu no
Século XIX. A palavra salutar vem do idioma Latim, salutaris, ― relativo a saúde; saudável‖. Surgiu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Convivialidade saudável. 2. Convivialidade sadia. 3. Sociabilidade
saudável. 4. Convivialidade homeostática.
Neologia. As 3 expressões compostas convivialidade salutar, convivialidade salutar básica e convivialidade salutar avançada são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Anticonvivialidade nosográfica. 2. Convivialidade patológica.
3. Convivialidade deficitária.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao respeito à consciencialidade nas manifestações conscienciais.
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao
tema:
1. “Convivialidade. Na convivialidade evolutiva, 3 fatores são relevantes: a concessão, a diminuição das exigências e a interassistencialidade”.
2. “Conviviologia. Cada pessoa que encontramos nessa vida humana é um arquivo vivo
ou banco de dados evolutivos que se abre para nós. Por isso, devemos dar especial atenção ao
convívio social”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Conviviologia; o holopensene pessoal das interações salutares; o holopensene da interassistência; a pensenidade equilibrada; o holopensene da
ortoconvivialidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a identificação do pensene desconfortante através de palavra-chave; a realização da leitura,
interpretação e ressignificação do pensene; a tabela para mapear a autopensenidade.
Fatologia: a convivialidade salutar; o ato de conviver utilizando a tarefa da consolação
(tacon) ou a tarefa do esclarecimento (tares) a depender da maturidade da conscin; a interrelação,
a troca de experiências e a interassistência junto aos compassageiros evolutivos; a aceitação com
discernimento das limitações próprias e alheias; a priorização do respeito e da estima às conscins
no exercício da convivialidade; as superações necessárias à convivialidade a partir da convivência
com as dessomas de familiares; a assistência em palestras aos pais cujo filho havia dessomado
tragicamente; o entendimento diferenciado quanto à desativação do soma; o autenfrentamento necessário para evitar o isolamento; a realização de movimentos de aproximação; o enfoque nos estudos e nas leituras conscienciológicas; a autopesquisa na convivialidade; a escrita como fator de
autoconhecimento, da consciencialidade e da desassedialidade; o ato de evitar o estupro evolutivo; o enfoque na assistência a fim de vencer o autassédio; a convivialidade homeostática no ambiente de trabalho; as conversas e interrelações com funcionários e colaboradores no ambiente laboral; a conversa com colegas de convivialidade difícil; a vivência do equilíbrio entre o trabalho
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e a convivência com os colegas; a paciência necessária às interrelações; a autopesquisa e escrita
de verbetes propiciando reciclagens intraconscienciais; a mudança positiva do entorno; a saída do
automatismo de tarefeira para assistência tarística; a reciclagem dos hábitos pessoais; a autoconvivialidade salutar; a zooconvivialidade; o aprendizado com os pré-humanos; as concessões no
sentido de conceder espaço ao outro para falar; o sobrepairamento priorizando o outro nas interrelações; a percepção do movimento à convivialidade; a necessidade de manter a aproximação das
conscins; a autenticidade; a espontaneidade; a desdramatização da convivialidade devido ao entendimento dos erros e acertos nas interrelações; a autoconfiança interassistencial empregada na
convivialidade; a antivitimização como medida profilática à convivialidade salutar; a disponibilidade interassistencial enquanto atributo consciencial indispensável na efetivação da convivialidade salutar.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autodefesa energética; a sinalética energética e parapsíquica pessoal ao trabalhar a questão da convivialidade;
a formação de campo energético no escritório; o desassédio intra e extrafísico proporcionado pela
leitura e escrita; a percepção do energossoma mais potencializado; as parapercepções diferenciadas em cursos de campo; o maior entendimento da multidimensionalidade; a convivialidade em
projeção consciencial (PC) com pais dessomados gerando reconhecimento e gratidão por ambos;
a predisposição à interassistência multidimensional.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo convivialidade–disponibilidade assistencial; o sinergismo empatia-concessões; o sinergismo confiança–abordagem intraconsciencial; o sinergismo
convívio-interassistência; o sinergismo autenticidade–autoconfiança interassistencial; o sinergismo autopesquisa-escrita; o sinergismo trabalho-assistência.
Principiologia: o princípio de acontecer o melhor para todos; o princípio da empatia;
o princípio das interações saudáveis; o princípio da tares; o princípio da apropriação e utilização dos trafores na convivialidade; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio do abertismo consciencial; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio da autexperimentação visando a convivialidade salutar.
Teoriologia: a teoria da dessoma; a teoria da interassistencialidade; a teoria dos atributos conscienciais.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; a técnica da disponibilidade interassistencial; a técnica da leitura e escrita como medida profilática para neutralizar a vitimização e o assédio; a técnica da higiene pensênica; a técnica da apropriação dos trafores; a técnica da desassim de ambientes, conscin e consciex; a técnica do emprego da autoconfiança interassistencial no
convívio.
Voluntariologia: o voluntariado como oportunidade ímpar de desenvolvimento da convivialidade salutar.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito da postura assistencial; o efeito da pensenidade sadia; o efeito de
desejar o melhor para todos na convivialidade; o efeito da tares em prol da convivialidade salutar; o efeito de se ter maior conscientização energética nas interações; o efeito da autopesquisa;
o efeito do autenfrentamento.
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Neossinapsologia: as neossinapses referentes à convivialidade salutar; as neossinapses
interassistenciais; as neossinapses tarísticas; as neossinapses pensênicas; as neossinapses cosmoéticas.
Ciclologia: o ciclo das recins aplicado à convivialidade salutar; o ciclo do autenfrentamento; o ciclo superação do trafar–apropriação dos trafores.
Enumerologia: as trocas energéticas homeostáticas na convivialidade; a apropriação dos
trafores na convivialidade; o investimento na pesquisa da convivialidade; o desenvolvimento da
consciencialidade na convivialidade; a utilização das posturas antivitimizadoras na convivialidade; a compreensão da dessoma na convivialidade; a assunção de atitudes assistenciais na convivialidade.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio autoconfiança interassistencial–abordagem consciencial assertiva; o binômio tares-cosmoética; o binômio leitura conscienciológica–escrita; o binômio assistência-interassistência; o binômio estudo-autopesquisa; o binômio tares- convivialidade.
Interaciologia: a interação convivialidade–pacificação íntima; a interação leitura conscienciológica-autopesquisa.
Crescendologia: o crescendo isolamento-convivialidade; o crescendo vitimização-antivitimização; o crescendo pensenidade patológica–pensenidade equilibrada; o crescendo egocentrismo–convivialidade salutar; o crescendo infantilismo–posturas racionais.
Trinomiologia: o trinômio reciclagem-interassistência-convivialidade; o trinômio discernimento-lucidez-ortoconvívio; o trinômio mapeamento pensênico–pensenidade sadia–interações tarísticas; o trinômio empatia–tares–convivialidade salutar; o trinômio posicionamento–
–opinião–autoconfiança interassistencial; o trinômio confiança-autoconfiança-interassistencialidade; o trinômio energia–técnicas–domínio energético; o trinômio antivitimização-racionalidade-ortopensenidade; o trinômio consciencialidade–multidimensionalidade–respeito na convivialidade salutar.
Polinomiologia: o polinômio convivialidade-intencionalidade-interassistência-tares;
o polinômio leitura-escrita-autopesquisa-gescon; o polinômio antivitimização-traforismo-exemplarismo-convivialidade; o polinômio paciência-empatia-acolhimento-encaminhamento.
Antagonismologia: o antagonismo convivialidade salutar / convivialidade patológica;
o antagonismo disponibilidade interassistencial / indisponibilidade assistencial; o antagonismo
interação consciencial / isolamento; o antagonismo acolhimento / exclusão; o antagonismo ortopensenidade / pensenidade nosográfica; o antagonismo domínio energético / cascagrossismo;
o antagonismo empatia / indiferença.
Politicologia: a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a evoluciocracia; a pacienciocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na melhoria da interconvivência; as leis do Universalismo.
Filiologia: a conviviofilia; a cosmoeticofilia; a interassistenciofilia.
Fobiologia: a superação da conviviofobia; a ultrapassagem da interaciofobia.
Sindromologia: a síndrome do isolamento social; a síndrome da personalidade antissocial; a síndrome da vitimização; a síndrome da insegurança; a síndrome do egocentrismo; a síndrome do infantilismo.
Maniologia: a mania de perfeccionismo na convivialidade.
Holotecologia: a convivioteca; a interassistencioteca; a traforoteca; a pensenoteca; a autopesquisoteca; a consciencioterapeuticoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Interaciologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Intencionologia; a Pensenologia; a Pacifismologia; a Comunicologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin assistencial; a conscin cosmoética; a conscin tarística; a conscin
acolhedora; a conscin autêntica; a conscin respeitosa à consciencialidade alheia; a conscin determinada à convivialidade salutar.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo
sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
energossomaticus; o Homo sapiens maxifraternus.
V. Argumentologia
Exemplologia: convivialidade salutar básica = a vivenciada pela conscin com autopesquisa esboçante e visão inicial da multidimensionalidade; convivialidade salutar avançada = a vivenciada pela conscin com autopesquisa teática e visão ampliada da multidimensionalidade.
Culturologia: a cultura da Ortoconviviologia; a cultura da Interassistenciologia; a cultura do melhor para todos; a cultura multidimensional; a cultura das interações homeostáticas;
a cultura da autexperimentação utilizada na convivialidade salutar.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a convivialidade salutar, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ancoragem autorreciclogênica: Pararregeneraciologia; Homeostático.
02. Antivitimização cognitiva: Holomaturologia; Homeostático.
03. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autexposição recicladora: Autorrecexologia; Homeostático.
05. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
07. Confiança: Confianciologia; Homeostático.
08. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
09. Convivência prioritária: Conviviologia; Homeostático.
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Convivialidade libertadora: Holomaturologia; Homeostático.
Convivialidade marítima: Conviviologia; Neutro.
Convivialidade sadia no voluntariado: Conviviologia; Homeostático.
Convívio com amparador: Interassistenciologia; Homeostático.
Papel de vítima: Conviviologia; Nosográfico.
Pensenidade libertadora: Evoluciologia; Homeostático.

A CONVIVIALIDADE SALUTAR COMPROMETIDA COM A INTERASSISTÊNCIA E COSMOÉTICA É REQUISITO ESSENCIAL À TODA CONSCIN MOTIVADA QUANTO À AUTEVOLUÇÃO E À REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, investe na autopesquisa teática para qualificar as
manifestações interconscienciais? Quais os resultados alcançados na busca pela ortoconvivialidade?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
431 a 433.

P. A. C.
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CONVÍVIO COM AMPARADOR
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O convívio com amparador é a condição de a conscin, homem ou mulher,
viver de modo habitual próximo à consciência técnica em interassistência, devido ao trabalho
evolutivo a ser desempenhado em conjunto e as respectivas decorrências.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo conviver deriva do idioma Latim, convivere, ―viver com; ser contemporâneo; viver em companhia de alguém; comer juntamente; ser companheiro de mesa‖, constituído pelo prefixo cum, ―com‖, e vivere, ―viver; estar em vida; estar vivo; existir‖. Apareceu no
Século XIX. A palavra amparador vem do mesmo idioma Latim, anteparare, ―preparar de antemão; dispor antecipadamente; aparelhar; pôr algo à frente para proteger‖. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Proximidade com amparador. 2. Continguidade amparador-assistente. 3. Convivência com técnico assistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas convívio com amparador, convívio interdimensional com amparador e convívio intrafísico com amparador são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Conexão com assediador. 2. Contato junto à conscin vulgar. 3. Fechadismo ao amparo de função.
Estrangeirismologia: a glasnost antiacumpliciadora; a open mind acolhedora; a finesse
evolutiva; o rapport pelo trabalho; os nicknames das consciexes amparadoras; o know-how evolutivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente quanto ao autodiscernimento paraconscienciométrico.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Amparador:
Cosmoética ambulante. Amparador: seta luminosa. Amparo: realização conjunta.
Filosofia: o Abertismo; o Fraternismo; o Antibagulhismo; o Utilitarismo; o Tenepescentrismo; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os
harmonopensenes; a harmonopensenidade; a pensenidade hígida favorecendo o contato com
o amparador; o holopensene desassediado; o holopensene do amparador provocando reflexões reciclogênicas; a otimização do holopensene pessoal pelo convívio com amparador; o aumento da
produtividade consciencial devido ao holopensene do amparador provedor de energias cosmoéticas dinamizadoras; o holopensene do amparador catalisando os êxitos proexológicos grupais.
Fatologia: o convívio com amparador; a convivência sadia; a amizade interativa; a relação de interdependência; a relação transformadora; a receptividade ao amparador; a atitude pró-amparador; a identificação da presença do amparador; a rotina cotidiana agraciada pela presença
do técnico interassistencial; as lições de amparador; o pré-perdão assistencial; as advertências do
amparador; as orientações proexológicas; os toques detalhistas; as interlocuções esclarecedoras;
as mensagens silenciosas; os questionamentos ao amparador; o papel do amparador nas reciclagens conscienciais; o afloramento dos talentos evolutivos; o ajuste da bússola consciencial;
a postura conscienciológica; a observação da atuação interassistencial; o respeito ao nível evolutivo das consciências, respectivas decisões e escolhas; a atitude irretocável; o olhar fraterno; o olho
clínico; os aprendizados etológicos; o atendimento personalizado; a adequação ao nível do assisti-
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do; a dosificação da informação; a omissuper; o silêncio cosmoetificador; a co-participação na rotina de trabalho do amparador; o respaldo do amparador nos projetos pessoais; as sutilezas do
comportamento do amparador; as antecipações providenciais; os bastidores intrafísicos do atendimento ao público; a Cognópolis; o CEAEC; o Holociclo; a Holoteca; as tertúlias conscienciológicas; as minitertúlias; a atuação do amparador em reuniões administrativas; a presença do amparador nos encontros sociais; a presença do amparo nas itinerâncias conscienciológicas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático facilitador do contato com amparador; a superação do parapsiquismo despercebido; a escala da paraperceptibilidade; o desenvolvimento do autoparapsiquismo lúcido cosmoético através do contato com amparador; a soltura energética no acoplamento com o amparador; a prática diária da tenepes realizada
com o amparador; o encapsulamento feito pelo amparador; a sinalética energética e parapsíquica
sinalizando a presença do amparador; os banhos energéticos confirmadores; os paracontatos à distância; a telepatização; as simulcognições; as sincronicidades; a consolidação do convívio com
amparador na ofiex; a projetabilidade lúcida assistida; os conteúdos de amparador nos parafenômenos; as paravivências conjuntas; a volitação conjunta; as projeções assistidas; a participação
em pararreuniões; o acesso ao círculo parassocial do amparador; a Parelencologia; as retrocognições mútuas; as rememorações do Curso Intermissivo (CI); os extrapolacionismos parapsíquicos;
as manobras energéticas avançadas testemunhadas; a lógica multidimensional do amparador nem
sempre compreensível; a alternância multidimensional amparador-amparando; a identidade extra
do amparador; as conexões do amparador com as Centrais Extrafísicas; a influência invisível do
amparador nas realizações cosmoéticas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo convívio-intimidade; o sinergismo autesforço-amparo;
o sinergismo detalhismo-amparabilidade; o sinergismo decisão-auxílio; o sinergismo honestidade-companheirismo; o sinergismo horizontalidade-amparabilidade; o sinergismo interconfiança–
–eficácia interassistencial; o sinergismo generosidade-doação; o sinergismo prontidão-ação.
Principiologia: o princípio da afinidade consciencial; o princípio cosmoético “o melhor
para todos”; o princípio “isso não é para mim”; o princípio “menos é mais”; o princípio de encontrar o amparador junto aos assistidos; o princípio do “menos doente ajudar o mais doente”;
o princípio da descrença (PD) prevenindo a gurulatria; o princípio do exemplarismo pessoal
(PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da abnegação cosmoética.
Codigologia: o aperfeiçoamento constante do código pessoal de Cosmoética (CPC) para
sustentar a amparabilidade; o convívio estabelecendo código de comunicação personalíssimo entre amparador e assistente; a melhoria do código grupal de Cosmoética (CGC) da Comunidade
Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) propiciando o aparecimento dos evoluciólogos.
Teoriologia: a teoria e a prática da interassistencialidade; a teoria da Escala Evolutiva;
a teoria e a prática da Conscienciologia; a teoria da evolutividade; a teoria da Projeciologia.
Tecnologia: a técnica de apelidar os amparadores mantendo a discrição da personalidade; a técnica da autorreflexão de 5 horas facilitadora das inspirações amparadoras.
Voluntariologia: a doação integral no voluntariado conscienciológico interassistencial
como treino para o paravoluntariado; o amparo de função no voluntariado tarístico enquanto Escola de Amparadores; o paravoluntariado ininterrupto das consciexes amparadoras.
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos individuais de autopesquisa; o laboratório conscienciológico grupal Tertuliarium; o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o Tenepessarium doméstico; o Verponarium do lar; a interação entre labcons.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível de Amparadores; o Colégio Invisível dos Serenões.
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Efeitologia: o efeito tarístico do convívio com amparo; o efeito disciplinador da amparabilidade; o efeito pluralizador do amparo; o efeito do amparo na produtividade; os efeitos holossomáticos no assistente; o efeito cosmovisiológico da interação com amparador.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo convívio com amparador de função;
a recuperação das paraneossinapses do Curso Intermissivo; as paraneossinapses expansoras.
Ciclologia: o ciclo das vidas sucessivas; o ciclo da interassistência conjunta.
Enumerologia: o convívio multissecular; o convívio dinamizador; o convívio reeducador; o convívio atemporal; o convívio silencioso; o convívio integrador; o convívio cosmoetificador.
Binomiologia: o binômio concentração-sintonia; o binômio objetividade-cosmoeticidade; o binômio respeito-discrição; o binômio contiguidade-miscibilidade; o binômio evolutividade-irresistibilidade; o binômio convívio-intercompreensão; o binômio lucidez-paracontatos.
Interaciologia: a interação paracérebro-paracérebro; a interação energoparapsíquica;
a interação respeito-cordialidade; a interação amparo-autonomia; a interação especialização-tecnicidade; a interação perfil do amparador–magnitude da tarefa; a interação parêntese patológico–perda da conexão com amparador; a interação desistência da tarefa–perda do amparo.
Crescendologia: o crescendo amparando-amparador; o crescendo contato esporádico–
–convívio habitual; o crescendo amizade vulgar–amizade raríssima; o crescendo recepção-retransmissão-doação; o crescendo pedido de amparo–doação amparadora; o crescendo amparador–equipex–Central Extrafísica; o crescendo tenepessista-desperto-ofiexista-evoluciólogo-Serenão-CL; o crescendo euforin-primener-cipriene-megaeuforização; o crescendo egão-povão.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio assistido-amparador-assistente; o trinômio convívio-ajustes-convivialidade; o trinômio neoatualizações-neotarefas-neorresultados; o trinômio convívio decenal–convívio secular–convívio milenar;
o trinômio experiências conjuntas–saldo interassistencial–neoempreendimentos evolutivos; o trinômio somatório de autesforços–pluralização de resultados–ganho coletivo.
Antagonismologia: o antagonismo patopensenidade / amparabilidade; o antagonismo
autocorrupção / autorreflexão; o antagonismo vida egocêntrica / auxílio extrafísico; o antagonismo jactância / ortoinspirações; o antagonismo guia amaurótico / amparador; o antagonismo endosso sentimental / apoio de amparador; o antagonismo ajudante de amparador / ajudante de
algoz; o antagonismo monovisão da conscin assistente / cosmovisão da consciex amparadora.
Paradoxologia: o paradoxo de o amparador com 2 veículos de manifestação estar mais
lúcido em relação à conscin com 4; o paradoxo do amparador com maior conhecimento do amparando; o paradoxo do amparador com mais afeição ao autassediado; o paradoxo amizade-debate; o paradoxo de a consciência mais evoluída ter mais convívio com amparadores.
Politicologia: a interassistenciocracia; a lucidocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço interassistencial; a lei da afinidade consciencial.
Filiologia: a assistenciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a superação da espectrofobia.
Sindromologia: o combate à síndrome de abstinência da Baratrosfera (SAB); a superação da síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Mitologia: a ausência de mitos alienantes.
Holotecologia: a convivioteca; a assistencioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Amparologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Etologia; a Coerenciologia; a Autocosmoeticologia; a Autoproexologia; a Tenepessologia; a Projeciologia; a Extrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin benevolente; a pessoa aberta; o ser interassistencial.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
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o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente;
o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a convivióloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente;
a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente
ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: convívio interdimensional com amparador = o contato habitual com amparador na extrafisicalidade ou projetado; convívio intrafísico com amparador = o contato habitual com amparador na intrafisicalidade.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura da gratidão; a cultura da
retribuição; a cultura do voluntariado; a cultura conscienciocêntrica; a cultura cognopolita.
Posturas. Eis listadas abaixo, na ordem alfabética, 22 posturas observadas no convívio
com amparador:
01. Assistencialidade: auxilia, não assedia.
02. Bálsamo: alivia, não causa sofrimento.
03. Catalisação: otimiza, não obstrui.
04. Compartilhamento: divide, não segura só para si.
05. Cosmoética: respeita, não desequilibra.
06. Descontração: deixa à vontade, não constrange.
07. Desrepressão: motiva, não reprime.
08. Disponibilidade: atende, não põe obstáculos.
09. Doação: energiza, não vampiriza.
10. Esclarecimento: elucida, não oculta.
11. Exemplarismo: demonstra, não manda.
12. Expansão: amplia, não restringe.
13. Fraternismo: compreende, não se enraivece.
14. Generosidade: doa, não cobra.
15. Grupalidade: reconcilia, não cinde.
16. Interlocução: debate, não impõe.
17. Liberdade: liberta, não cria dependência.
18. Mentalsomática: faz pensar, não dá pronto.
19. Parapedagogia: instrui, não pune.
20. Prontidão: chega antes, não faz esperar.
21. Reeducação: reensina, não se acumplicia.
22. Universalismo: acolhe, não rechaça.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o convívio com amparador, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
02. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
03. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Amparo extrafísico: Assistenciologia; Homeostático.
05. Atitude pró-amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
07. Escala interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
09. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
10. Irresistibilidade: Cosmoeticologia; Neutro.
11. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Ortopensenidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Postura conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
14. Relação transformadora: Conviviologia; Homeostático.
15. Retrofunção do amparador: Interassistenciologia; Homeostático.

O CONVÍVIO REGULAR COM AMPARADOR É VERDADEIRA
ESCOLA TEÁTICA DA INTERASSISTENCIOLOGIA PARA INTERMISSIVISTAS INTERESSADOS EM TORNAREM-SE MINIPEÇAS DO MAXIMECANISMO DA MEGAFRATERNIDADE.
Questionologia. Qual o nível de convívio mantido por você, leitor ou leitora, com o amparador? Quais têm sido os resultados dessa interação em termos de aprendizados e saldo interassistencial?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos.12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 107.

K. A.
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CONVÍVIO COMPULSÓRIO
(GRUPOCARMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O convívio compulsório é a condição interassistencial determinante, inderrogável, indispensável, inarredável, impreterível, indeclinável e prioritária de interligação e proximidade conviviológica da conscin ou consciex em relação a outras consciências, sob os preceitos
da lei da inseparabilidade grupocármica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo convívio deriva do idioma Latim, convivium, ―participação em banquete; convidado‖. Apareceu no Século XV. O vocábulo compulsório procede do mesmo idioma
Latim, compulsus, de compellere, ―impedir; compelir; empurrar; obrigar; constranger‖. Surgiu no
Século XVII.
Sinonimologia: 1. Compulsoriedade conviviológica. 2. Convivência grupocármica irrenunciável. 3. Coexistência interassistencial indescartável. 4. Convívio inabdicável. 5. Vinculação interprisiológica. 6. Interdependência grupocármica.
Neologia. As duas expressões compostas convívio compulsório imaturo e convívio compulsório evoluído são neologismos técnicos da Grupocarmologia.
Antonimologia: 1. Descomprometimento grupocármico. 2. Convívio desobrigatório.
3. Desconvivência rotineira. 4. Convívio policármico.
Estrangeirismologia: o setting intrafísico compulsório; o living together; o Conviviarium; o restringimento da free will.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à necessidade da libertação das interprisões grupocármicas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade evolutiva; o holopensene da
convivência sadia; o holopensene grupocármico; o holopensene da policarmalidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o convívio compulsório; a ressoma compulsória; a assistência prestada pelas
vítimas aos algozes; a intercompreensão; a intercooperação; os laços afetivos entre os membros
da família nuclear; as diferentes formas para superação da interprisão grupocármica; a compulsoriedade da cláusula pétrea da proéxis visando o completismo existencial; as concessões mútuas
necessárias para quebrar o ciclo persecutório; a necessidade de separabilidade momentânea no
contexto evolutivo; o convívio imposto decorrente das ações anticosmoéticas; o fechamento do
livre arbítrio; a consanguinidade nos renascimentos consecutivos; os enjoos contínuos da mulher
durante a gravidez; a gemelidade humana; os desafetos; as rixas; os gravames da interprisão grupocármica; os vínculos conscienciais agrilhoados pela cronêmica da interprisão grupocármica
ainda não resolvida; as omissões interassistenciais gerando novas vítimas; a oportunidade de conviver lucidamente; a interassistência aos grupos de maior contato.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a inseparabilidade
grupocármica extrafísica; a reurbex; a compulsoriedade da transmigração interplanetária; a Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); o planejamento da ressoma da consciex superintendida pelo evoluciólogo; a escolha pré-ressomática de família específica; os experimentos na parapsicoteca evidenciando a realidade indeclinável quanto à interassistência grupocármica prioritária; a escolha intermis-
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siva intencional dos pais para resgate multimilenar; a lucidez intermissiva possibilitando autodecisões a favor da superação das interprisões; a minipeça autoconsciente do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo convívio compulsório–posicionamento interassistencial;
o sinergismo convívio interassistencial–amortização evolutiva; o sinergismo liquidação de contas–recomposição grupocármica; o sinergismo projeto assistencial comum–reaproximação familiar; o sinergismo autodiscernimento-intercompreensão; o sinergismo dos acertos grupocármicos.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do ninguém
perde ninguém; o princípio do determinismo evolutivo; o princípio da prioridade compulsória;
o princípio de cada qual responder evolutivamente pelos próprios atos; o princípio de objetivar
o melhor para todos; o princípio do heteroperdão.
Codigologia: os códigos de convivência social; a necessidade do código pessoal de Cosmoética (CPC); a elaboração do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria do curso grupocármico; a teoria da afinidade interconsciencial;
as teorias evolutivas da Conviviologia; a teoria da reurbex; a teoria da evolução consciencial;
a teoria da seriéxis; a teoria da espiral evolutiva; a autoconscientização quanto à teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a Paratecnologia Interassistencial; a técnica da convivialidade evolutiva;
a técnica do menos doente assistir ao mais doente; a técnica da evitação da interprisão grupocármica; a técnica da assistência interconsciencial; a Paratecnologia das reurbanizações extrafísicas; a Paratecnologia das transmigrações extraterrestres extrafísicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório
conscienciológico da Consciencioterapia; o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da existência diuturna.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da
Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos nefastos da perseguição entre consciências; os efeitos do ajuste
de contas entre conscins; os efeitos agravantes e atenuantes da interprisão grupocármica; os
efeitos do convívio após renascimento consanguíneo de assediador e assediado; os efeitos dos laços afetivos parentais na recomposição interprisional; os efeitos do convívio harmônico entre os
membros da família nuclear; os efeitos da ampliação do livre arbítrio devido à autorremissão interprisional; os efeitos da reconciliação grupocármica na autosseriéxis.
Neossinapsologia: as neossinapses conquistadas na vivência da convivialidade compulsória; as neossinapses adquiridas a partir da aplicação do binômio admiração-discordância.
Ciclologia: o ciclo da interprisão grupocármica; o ciclo da vitimização grupocármica;
o ciclo da recomposição grupocármica; o ciclo da libertação grupocármica.
Enumerologia: o convívio compulsório complicador; o convívio compulsório perturbador; o convívio compulsório reurbanizador; o convívio compulsório restaurador; o convívio compulsório socializador; o convívio compulsório pacificador; o convívio compulsório libertador.
Binomiologia: o binômio convivência acusatória–convivência conciliatória; o binômio
pais-filhos; o binômio interprisão grupocármica–convívio compulsório.
Interaciologia: a interação convivente vulgar–convivente intermissivista; a interação
vítima-algoz.
Crescendologia: o crescendo convívio insuportável–convívio suportável.
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Trinomiologia: o trinômio arrependimento-revisionismo-perdão; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio melindres-ressentimentos-mágoas impossibilitando a superação das
interprisões grupocármicas.
Polinomiologia: o polinômio grupo familiar–grupo profissional–grupo social–grupo
evolutivo.
Antagonismologia: o antagonismo rivalidade / solidariedade; o antagonismo princípio
de talião / heteroperdão; o antagonismo relação transformadora / interprisão grupocármica;
o antagonismo inseparabilidade grupocármica / separabilidade grupocármica; o antagonismo
acidentes de percurso / amortização evolutiva; o antagonismo discordâncias racionais / discordâncias sectaristas; o antagonismo determinismo evolutivo / autonomia consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de o convívio compulsório poder ser libertador.
Politicologia: a egocracia; a pacienciocracia; a interassistenciocracia; a discernimentocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei de ação e reação; a lei da grupocarmalidade.
Filiologia: a familiofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a recexofilia; a discernimentofilia; a fraternofilia; a interassistenciofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose interferindo na recomposição interprisiológica; a síndrome do cuidador.
Holotecologia: a grupocarmoteca; a convivioteca; a ressomatoteca; a egoteca; a determinoteca; a criminoteca; a socioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Parapatologia; a Conviviologia; a Intercompreensiologia; a Interassistenciologia; a Ressomatologia; a Cosmoeticologia;
a Holomaturologia; a Voliciologia; a Intencionologia; a Autodiscernimentologia; a Proexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a vítima interpresidiária; as más companhias; o grupo interprisional; a dupla patológica; a parentela; a família nuclear; a prole; a família consciencial; a conscin lúcida;
o ser interassistencial.
Masculinologia: os irmãos xifópagos Chang e Eng Bunker (1811–1874); o pai; o avô;
o interprisiologista; o interpresidiário; o devedor cármico; o credor cármico; o dependente; os
cúmplices de destino; os interpresidiários coletivos; os colegas de profissão; o amigo; o vizinho;
o professor; o cuidador; o criminalista; o assistido; o assistente; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o parceiro; o compassageiro evolutivo.
Femininologia: as irmãs xifópagas Abigail e Brittany Hensel (1990–); a mãe; a avó;
a interprisiologista; a interpresidiária; a devedora cármica; a credora cármica; a dependente; as
cúmplices de destino; as interpresidiárias coletivas; as colegas de profissão; a amiga; a vizinha;
a professora; a cuidadora; a criminalista; a assistida; a assistente; a convivióloga; a duplista;
a duplóloga; a parceira; a compassageira evolutiva.
Hominologia: o Homo sapiens interpraesidiarius; o Homo bellicosus transmigrabilis;
o Homo sapiens transmigratus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens immaturus;
o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens remissor; o Homo sapiens independens; o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: convívio compulsório imaturo = a relação conflituosa entre pais e filhos;
convívio compulsório evoluído = a relação harmônica entre pais e filhos.
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Culturologia: a cultura da harmonia conviviológica; a cultura da convivialidade multiexistencial.
Interprisão. Sob a análise da Conviviologia, a união entre consciências decorre das afinidades interconscienciais estimuladas pelos pensamentos, sentimentos e energias (pensenes).
Tipologia. Concernente à Evoluciologia, o convívio compulsório pode ser classificado,
por exemplo, em 2 tipos básicos, dispostos na ordem alfabética:
1. Consciente: vivenciado com lucidez na vida intrafísica por parte das consciências envolvidas, e ensejando essencialmente interrelações mais maduras.
2. Inconsciente: vivenciado sem lucidez na vida intrafísica, porém, desencadeando interações entre consciências.
Família. No universo da Interassistenciologia, as conexões entre os componentes da árvore genealógica motivam, em muitos casos, a assistência entre familiares, promovendo de algum
modo ao longo de ciclos sucessivos de ressoma e dessoma a desamarração dos laços interpresidiários entre consciências.
Proxêmica. Fundamentado na Cosmoeticologia, o planejamento da ressoma de consciexes pode envolver a convivência proxêmica entre vítima e algoz, quando estes já apresentam condições para a superação da interprisão. Sob o intenso restringimento da vida intrafísica, em alguns
contextos, o algoz pode renascer enquanto filho da vítima (mãe / pai) ou receber a vítima na condição de filho(a).
Posicionamento. Do ponto de vista da Interprisiologia, a superação de interprisões grupocármicas depende do posicionamento assistencial e cosmoético da conscin em prol das interrelações conscienciais fraternas, predisposta ao convívio compulsório, caso seja necessário.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o convívio compulsório, 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. Arrimo grupocármico: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Autexperiência indispensável: Autexperienciologia; Neutro.
05. Cláusula pétrea: Proexologia; Homeostático.
06. Compassageiro evolutivo: Evoluciologia; Neutro.
07. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
08. Elo: Evoluciologia; Neutro.
09. Hipótese evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
10. Inseparabilidade grupocármica: Grupocarmologia; Neutro.
11. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
12. Irrenunciabilidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
13. Livre arbítrio: Paradireitologia; Neutro.
14. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
15. Transmigraciologia extrafísica: Extrafisicologia; Neutro.
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A OPORTUNIDADE INTERASSISTENCIAL DA CONVIVÊNCIA
COMPULSÓRIA ENVOLVE MATURIDADE CONSCIENCIAL PARA HARMONIZAR INTERRELAÇÕES EXISTENCIAIS, CONDUZINDO À EXTINÇÃO GRADUAL DA DÍVIDA CÁRMICA.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a realidade interassistencial do convívio compulsório? Aproveita as oportunidades assistenciais nas interrelações pessoais?
Bibliografia Específica:
01. Duarte, Tatiana; Avó é Presa porque Filho não pagou a Pensão; Reportagem; Gazeta do Povo; Jornal;
Diário; Ano 88; N. 28.206; Seção: Paraná; 1 foto; Curitiba, PR; 24.01.07; chamada na capa e página 6.
02. Elsinger, Rubén; El Abenderado de una Escuela junta Cartones para Vivir; Reportagem; Clarín; Tabloide; Diário; Ano LVIII; N. 20.402; Caderno: Educacion; 1 foto; Buenos Aires; Argentina; 03.11.02; página 52.
03. Falcão, Daniela; Parente é Principal Autor de Morte Infantil; Reportagem; Folha de São Paulo; Jornal;
Diário; Seção: Cotidiano; 2 gráfs.; São Paulo, SP; 23.07.98; página 3.
04. Filho, Aziz; Fonseca, Celso; & Lobato, Eliane; A Nova Ciência dos Irmãos; IstoÉ; Revista; Semanário;
N. 1.916; Seção: Comportamento; 1 fichário; 10 fotos; 1 ilus.; São Paulo, SP; 12.07.06; páginas 48 a 53.
05. Folha de S. Paulo; Redação; Adolescente obtém “Divórcio” de seu Pai; Reportagem; Folha de São Paulo; Jornal; Diário; Ano 84; N. 27.509; Caderno: Mundo; São Paulo, SP; 27.07.04; página A 11.
06. Freire, Flávio; Pai que matou Filho é Solto e diz que preferia Ter morrido; O Globo; Jornal; Diário; Ano
LXXVIII; N. 25.442; Seção: O País; 1 entrevista; 1 enu.; 1 fichário; 1 foto; Rio de Janeiro, RJ; 03.04.03; página 13.
07. IstoÉ; Redação; Morta assombrarei minha Mãe; Revista; Semanário; 2 fotos; São Paulo, SP; 26.05.99;
página 21.
08. König, Mauri; Vereador é Preso por Acorrentar o Filho; Reportagem; Gazeta do Povo; Jornal; Diário;
Ano 88; N. 28.209; Seção: Paraná; 2 fotos; Curitiba, PR; 27.01.07; chamada na capa e página 5.
09. O Estado do Paraná; Redação; Rivalidade em Casa; Reportagem; Jornal; Diário; Ano 51; Caderno: Bom
Domingo; 2 fotos; Curitiba, PR; 30.09.01; Capa do Caderno e página 2.
10. Pinheiro, Daniela; E como fica o Resto da Família?; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.977;
Ano 40; N. 39; Seção: Sociedade; 3 fotos; São Paulo, SP; 11.10.06; páginas 96 a 98.
11. Silva, Paulo Lins; Quando os Avós sustentam os Netos; O Globo; Jornal; Diário; Caderno: Jornal da Família; Seção: Qual é o seu Problema?; 1 ilus.; Rio de Janeiro, RJ; 29.07.01; página 5.
12. Vieira; Waldo; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149
abrevs.; 1 E-mail; 1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14
cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 98.
13. Zakabi, Rosana; A Geração Sanduíche; Reportagem; Veja; Revista; Semanário; Ed. 1.895; Ano 38;
N. 10; Seção: Demografia; 4 fotos; São Paulo, SP; 09.03.05; páginas 62 a 64.
Webgrafia Específica:
1. Borges, Jerry Carvalho; Desvio de Rota; 05.02.10; 3 fotos; 7 sugestões para leitura; disponível em: <http://
cienciahoje.uol.com.br/colunas/por-dentro-das-celulas/desvio-de-rota/>; acesso em: 28.06.12.
2. Shimosakai, Ricardo; Abigail e Brittany Hensel – Duas Cabeças, um Corpo; 19.08.10; 2 enus.; 2 fotos;
1 ilus.; disponível em: <http://turismoadaptado.wordpress.com/2010/08/19/abigail-e-brittany-hensel-%E2%80%93-duascabecas-um%C2%A0corpo/>; acesso em: 28.06.12.

D. R.
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CONVIVIOFILIA COGNOPOLITANA
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A conviviofilia cognopolitana é a predisposição íntima de a conscin lúcida,
homem ou mulher, moradora de determinada Cognópolis, demonstrar interesse, tendência, apreço, dileção, satisfação, prazer e bem-estar na qualificação do convívio com as demais companhias
evolutivas, através da autexemplificação cosmoética dos conceitos conscienciológicos aprendidos
(Verbaciologia) e realização da programação existencial em grupo (Maxiproexologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo convívio vem do idioma Latim, convivium, ―participação em
banquete; convidado‖. Apareceu no Século XV. O elemento de composição filia deriva do idioma
Grego, philos, ―amigo; querido, queredor; agradável; que agrada‖. Surgiu, na Linguagem Científica Internacional, no Século XVIII. O primeiro elemento de composição cogn procede do idioma
Indoeuropeu, gno, ―conhecer‖. O segundo elemento de composição politana provém do idioma
Grego, pólis, ―cidade; a cidade por excelência; a parte alta da cidade; reunião de cidadãos; Estado
livre; democracia‖.
Sinonimologia: 1. Sociofilia cognopolita. 2. Gregariofilia cognopolitana. 3. Conviviofilia conscienciológica. 4. Coexistência maxiproexológica. 5. Sociodileção cognopolita. 6. Interação maxiproexológica. 7. Ortoconvivialidade cognopolitana. 8. Maxiconviviologia Cognopolita.
Neologia. As 4 expressões compostas conviviofilia cognopolitana, conviviofilia cognopolitana exemplificada, conviviofilia cognopolitana continuada e conviviofilia cognopolitana desafiadora são neologismos técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 01. Conviviofobia cognopolitana. 02. Gregariofobia cognopolitana.
03. Sociofobia cognopolitana. 04. Isolamento cognopolitano. 05. Segregação grupocármica.
06. Convivência anticosmoética. 07. Coexistência antiproexológica. 08. Vinculação antiexemplarista. 09. Convívio interprisiológico. 10. Interação antifraterna.
Estrangeirismologia: o Conviviarium conscienciológico; o Megaevolutionarium (Cognópolis); o Scriptorium coletivo; o Neoverponarium; o rapport entre conscins e consciexes;
a glasnost interconsciencial; o modus vivendi maxiproexológico; o carpe diem autevolutivo;
o know-how intermissivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivialidade proexológica; o holopensene
técnico para recuperação dos cons; o holopensene onipresente da escrita; os grafopensenes; a grafopensenidade conjunta; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os recexopensenes; a recexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene da Auto e Heteropesquisologia Consciencial; o grupopensene cognopolita.
Fatologia: a conviviofilia megatraforística; o convívio no mesmo bairro; a empatia pessoal; a afinidade cognitiva e intermissiva; o senso de pertencimento essencial (Paraprocedenciologia); o aproveitamento proexológico das companhias evolutivas; a grupalidade neofílica; a troca
de experiências e cognição entre os compassageiros evolutivos; o senso de equipe; a participação
ininterrupta no voluntariado; a evitação da pseudo-harmonia interconsciencial; a evitação do formalismo nas relações interconscienciais; a teática do respeito mútuo; a proatividade social; a disponibilidade para ouvir; o nível de sensibilidade convivencial com as demais consciências e princípios conscienciais; a vitaliciedade da radicação na Cognópolis; a melhoria da Ficha Evolutiva
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Pessoal (FEP); a Cognópolis na condição de ilha do conhecimento e oásis multidimensional;
o ato de saber auferir as vantagens evolutivas de viver na ―ilha de consciencialidade‖; a assistência técnica interespecialistas conscienciológicos; o Campus da Universidade Aberta do Voluntariado; a pretensão de transformar o Holociclo em Polo Científico da Paratecnologia (Paratecnópolis) das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o megadesafio intermissivista da publicação da
megagescon; a Neoverponolândia; a Cognópolis Foz; a Cognópolis Pedra Azul em Domingos
Martins da Associação Internacional para a Evolução da Consciência (ARACÊ); a Cognópolis
Rio em Saquarema, Rio de Janeiro, do Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); a Cognópolis Europeia em Portugal da International Academy of Consciousness
(IAC); a Associação Internacional para Expansão da Conscienciologia (AIEC); a União das
Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as paraprocedências afins; os compromissos proexológicos, em
grupo, firmados no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; os bustos da Aleia dos Gênios da
Humanidade na condição de evocação multidimensional das futuras personalidades candidatas
a neocognopolitanos; o círculo parassocial pessoal; a convivência de intermissivistas predispondo
as retrocognições; a possibilidade de reconhecer e reconviver com personalidades consecutivas;
a paraparentela interatuante (Parelencologia); a assistência cognopolitana extrafísica; a Interlúdio
na condição de Paracognópolis.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das energias conscienciais (ECs) pró-evolução.
Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da inseparabilidade
grupocármica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença (PD);
o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio da reciprocidade; o princípio pessoal da
não convivência com a Anticosmoética; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) conviviofílico.
Codigologia: a interação do código pessoal de Cosmoética (CPC) com o código grupal
de Cosmoética (CGC); o código de etiqueta social.
Teoriologia: a teoria da desamarração; a teoria da reurbex na raiz das Cognópolis.
Tecnologia: a técnica etológica do salto baixo; a técnica de viver na ilha de ortopensenidade; a técnica do morde-assopra na relação das amizades; a técnica de conviver com todos
sem acumpliciamentos; a técnica da omissuper aplicada nas priorizações do voluntariado cognopolitano; a técnica pedagógica espontânea do autexemplo; a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: os voluntários de todas as Instituições Conscienciocêntricas; o voluntariado interinstitucional do Apoio a Voluntários e Alunos (AVA).
Laboratoriologia: os laboratórios conscienciológicos grupais de desassédio holossomático Holociclo-Holoteca-Tertuliarium-Acoplamentarium.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito catalítico da moradia na Cognópolis; o efeito aglutinador das mini
e megatertúlias conscienciológicas; o efeito esclarecedor das discussões cosmoéticas; o efeito terapêutico das mini e megatertúlias; o efeito evolutivo das amizades; os efeitos motivadores da
verbação evolutiva; o efeito qualificador dos vínculos interconscienciais proporcionados pela
acareação cosmoética.
Neossinapsologia: as neossinapsses geradas a partir de neoexemplos construtivos.
Ciclologia: o ciclo onipresente assim-desassim.
Enumerologia: as palestras públicas cognopolitanas; os debates temáticos cognopolitanos; os cursos interdisciplinares cognopolitanos; as dinâmicas parapsíquicas cognopolitanas; as
tertúlias conscienciológicas cognopolitanas; as minitertúlias conscienciológicas cognopolitanas;
os trabalhos voluntários cognopolitanos.
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Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio (dupla) tenepessista–amparador de função; o binômio compromisso intermissivo–responsabilidade maxiproexológica;
o binômio deveres-direitos; o binômio bens comuns–bens particulares; o binômio desassediador
qualificação da intencionalidade–qualificação da interlocução; o binômio Proxêmica-Cronêmica.
Interaciologia: a interação AVA-OIC; a interação intracomunidade-intercomunidades;
a interação interesses pessoais–interesses evolutivos; a interação reeducação consciencial–ressocialização evolutiva; a interação Cognópolis intrafísica–Interlúdio extrafísico; a interação intergeracional de intermissivistas; a interação residentes-visitantes-paravisitantes-pararresidentes.
Crescendologia: o crescendo quinquênio cognopolita–decênio cognopolita; o crescendo
Cognópolis Foz–Cognópolis em outras cidades; o crescendo proexológico recebimento-retribuição; o crescendo interassistencial dupla evolutiva–grupo evolutivo; o crescendo evolução pessoal–evolução grupal; o crescendo simpatia-energia-realização; o crescendo psicossomático desinibição-diálogo-maxifraternismo; o crescendo Pandeiro-Interlúdio.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o trinômio família nuclear–família profissional–família evolutiva; o trinômio dependência-independência-interdependência; o trinômio diálogo-afinidade-comprometimento; o trinômio motivação-trabalho-lazer na conciliação do trabalho profissional e do voluntariado; o trinômio prioridade-desafio-autossuperação para alcançar a desperticidade; o trinômio descoberta-responsabilidade-exemplarismo.
Polinomiologia: o polinômio comunicativo contato telefônico–contato virtual–contato
escrito–contato presencial; o polinômio por favor–obrigado–desculpe–com licença; o polinômio
postura-olhar-voz-gesto; o aproveitamento do polinômio talentos-energias-esforços-oportunidades-companhias; o polinômio perfilológico cognopolita investigador-publicador-solucionador-pacificador; o polinômio cães-gatos-pássaros-insetos; o polinômio árvores-frutos-flores-gramados.
Antagonismologia: o antagonismo vida indoors / vida outdoors; o antagonismo competição / cooperação; o antagonismo pensar individualmente / pensar coletivamente; o antagonismo voluntariado convencional / voluntariado conscienciológico; o antagonismo amizades ociosas / amizades intermissivas; o antagonismo raízes cognopolitanas superficiais / raízes cognopolitanas profundas; o antagonismo instituição total / instituição conscienciocêntrica.
Paradoxologia: o paradoxo amizade-debate; o paradoxo das minitertúlias, a rigor, serem megatertúlias.
Politicologia: a proexocracia (Cognópolis); a participação constante no Conselho dos
500.
Legislogia: a lei do silêncio em condomínios; a lei da interdependência consciencial;
a lei da grupalidade; a lei de ação e reação; a lei da interassistencialidade; a lei do maior esforço proexogênico; as leis da proéxis.
Filiologia: a conviviofilia cognopolitana; a fitoconviviofilia; a zooconviviofilia; a autoconviviofilia; a grupoconviviofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da dispersão consciencial.
Holotecologia: a convivioteca; a sociologicoteca; a Fozteca; a proexoteca; a gregarioteca; a cognoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Vivenciologia; a Sociologia; a Parassociologia;
a Grupocarmologia; a Proxêmica; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Elencologia; a Parelencologia; a Etologia; a Verbaciologia; a Maxiproexologia; a Interassistenciologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o visitante da mídia; o visitante cidadão de Foz; o visitante turista; o visitante político; o visitante artista; o visitante cientista; o visitante estudante; a conscin lúcida; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o advogado; o analogista; o autor; o bibliografista;
o biógrafo; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o condômino-cognopolita; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o cosmanalista; o cosmoeticista; o debatedor; o desassediologista; o digitador; o duplista;
o duplólogo; o editor; o empreendedor conscienciocêntrico; o enumerologista; o epicon lúcido;
o epistológrafo; o escritor; o estatisticologista; o estilista da conformática; o etimólogo; o exemplarista; o experimentólogo; o fichador; o gerontólogo; o heterocrítico; o homem de ação; o indexador; o infocomunicólogo; o interassistenciologista; o internauta; o inversor existencial; o invexologista; o jornalista; o leitor; o lexicógrafo; o linguista; o macrossômata; o mantenedor; o maxidissidente ideológico; o memorialista; o neologista; o ofiexista; o orismólogo; o parafenomenologista; o para-historiador; o parametodólogo; o parapedagogo; o pensenologista; o politicólogo;
o proexista; o proexólogo; o projeciólogo; o projetor consciente; o recexologista; o reciclante
existencial; o recórter; o redator; o remissiólogo; o revisor; o seriexólogo; o taxologista; o tenepessista; o terapeuticologista; o teletertuliano; o tertuliano; o tocador de obra; o tradutor; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário conscienciológico.
Femininologia: a acoplamentista; a advogada; a analogista; a autora; a bibliografista;
a biógrafa; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a condômina-cognopolita; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga;
a cosmanalista; a cosmoeticista; a debatedora; a desassediologista; a digitadora; a duplista; a duplóloga; a editora; a empreendedora conscienciocêntrica; a enumerologista; a epicon lúcida;
a epistológrafa; a escritora; a estatisticologista; a estilista da conformática; a etimóloga; a exemplarista; a experimentóloga; a fichadora; a gerontóloga; a heterocrítica; a mulher de ação; a indexadora; a infocomunicóloga; a interassistenciologista; a internauta; a inversora existencial; a invexologista; a jornalista; a leitora; a lexicógrafa; a linguista; a macrossômata; a mantenedora; a maxidissidente ideológica; a memorialista; a neologista; a ofiexista; a orismóloga; a parafenomenologista; a para-historiadora; a parametodóloga; a parapedagoga; a pensenologista; a politicóloga;
a proexista; a proexóloga; a projecióloga; a projetora consciente; a recexologista; a reciclante
existencial; a recórter; a redatora; a remissióloga; a revisora; a seriexóloga; a taxologista; a tenepessista; a terapeuticologista; a teletertuliana; a tertuliana; a tocadora de obra; a tradutora; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária conscienciológica.
Hominologia: o Homo sapiens cognopolita; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens gregarius;
o Homo sapiens cognitor; o Homo sapiens voluntarius; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens communitarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: conviviofilia cognopolitana exemplificada = a construção e manutenção
do Tertuliarium; conviviofilia cognopolitana continuada = a elaboração coletiva da Enciclopédia
da Conscienciologia; conviviofilia cognopolitana desafiadora = a construção e manutenção do
Megacentro Cultural Holoteca.
Culturologia: a cultura da convivialidade sadia; a cultura conscienciológica; a Multiculturologia de Foz do Iguaçu.
Cognópolis Foz. A Cognópolis Foz é o bairro instalado na cidade de Foz do Iguaçu, no
Estado do Paraná, Brasil, a partir da Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC), dedicada às autopesquisas da consciência, desde 1995, e, hoje (Ano-base: 2013), já reunindo além do Campus CEAEC (estruturado com laboratórios, Holoteca, Holociclo, Tertuliarium) o Campus OIC, o Campus ASSINVÉXIS, o Discernimentum, os condomí-
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nios conscienciológicos Residencial Intermissivo, Chalés, Villa Conscientia, Campo dos Sonhos,
Integração, Evolução, Cosmoética, Serenologia e Rose Garden.
Datas. A Cognópolis estabelecida em Foz do Iguaçu foi a pioneira, sendo assim, merecem destaque 3 marcos cronológicos referentes à estruturação do Bairro do Saber:
1. Cooperativa: a fundação da Cooperativa dos Colaboradores do Instituto Internacional de Projeciologia (COOIIP), em 15 de julho de 1995, dando início aos trabalhos do Centro de
Altos Estudos da Consciência, matriz da Cognópolis.
2. Bairro: o decreto oficial de criação do bairro da Cognópolis, em 20 de maio de 2009.
3. Associação: a fundação da Associação de Moradores do Bairro Cognópolis de Foz do
Iguaçu, em 16 de outubro de 2010.
Ações. Segundo a Maxiproexologia, eis, na ordem alfabética, 30 ações concernentes
à conviviofilia cognopolitana a fim de exemplificar o tema em estudo:
01. Apoio. Ajudar colegas cognopolitanos em alguma situação emergencial, tais como
acidente e doença.
02. Autocognição. Participar da Prova Geral de Conscienciologia realizada todo mês de
dezembro e da Prova da Imagística, aplicada no mês de abril.
03. Autorado. Escrever artigos, verbetes e livros conscienciológicos a fim de compartilhar as pesquisas, vivências e pontos de vista pessoais.
04. Autorganização. Deixar ambiente do trabalho voluntário limpo e organizado para
os próximos voluntários.
05. Colaboração. Colaborar financeiramente esporádica ou regularmente, sem comprometer o orçamento doméstico, com projetos comunitários, aos moldes do Programa Amigos da
Enciclopédia.
06. Compartilhamento. Divulgar feitos e realizações de metas do trabalho voluntário
pessoal e grupal.
07. Condução. Respeitar o limite de 20 km / h para transitar dentro dos campi e dos
condomínios.
08. Cordialidade. Ceder a vez na fila do restaurante para gestantes, adultos acompanhados de crianças, idosos com respectivos acompanhantes e pessoas portadoras de necessidades especiais.
09. Diplomacia. Representar a CCCI em eventos sociais da cidade, quando solicitado.
10. Docência. Ministrar cursos, palestras e aulas abertas, na condição de professor(a),
à Cognópolis Foz e à comunidade iguaçuense.
11. Educação. Respeitar a vaga de carro no estacionamento reservada para pessoas portadoras de necessidades especiais ou idosos.
12. EV. Fazer estado vibracional antes, durante e depois de qualquer interação social.
13. Exemplarismo. Conscientizar-se do papel social de representatividade da comunidade conscienciológica nos locais frequentados cotidianamente, mais especificamente na atuação
comportamental coerente no voluntariado conscienciológico e no trabalho profissional.
14. Heterocrítica. Realizar heterocrítica ao comportamento do outro de modo direto
e privativo. Quando for o caso, buscar estar acompanhado de testemunhas. No caso de comportamento reincidente e prejudicial ao grupo, recorrer ao recurso da acareação técnica.
15. Intercâmbio. Realizar eventos culturais na cidade visando qualificar a interação
com os cidadãos iguaçuenses.
16. Pagamento. Preferir o pagamento no ato da compra de produto ou serviço conscienciológico, evitando postergações, esquecimentos e consequente endividamento.
17. Política. Manter-se atualizado com os fatos sociais, principalmente através da mídia
impressa e televisiva, em prol da divulgação ou aplicação dessas informações na comunidade
conscienciológica.
18. Proatividade. Suprir necessidade coletiva, lacuna ou deficit do voluntariado da IC
na qual atua, evitando posturas queixosas ectópicas.
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19. Recepção. Recepcionar os visitantes de modo cortês e acolhedor, encaminhando-os
às pessoas e locais corretos de acordo com as necessidades apresentadas.
20. Respeito. Respeitar os horários e as regras de funcionamento de determinada IC ou
departamento de IC.
21. Retribuição. Doar livro, dicionário, periódico ou outro artefato do saber à Holoteca
e ao Holociclo na ocasião de retorno de viagem, como retribuição ao patrimônio cultural, intelectual e energético da CCCI.
22. Segurança. Alertar vizinhos e demais voluntários de condomínios e ICs sobre qualquer situação perigosa ou suspeita.
23. Semperaprendência. Participar dos eventos da Cognópolis na condição de aluno
para aprender e apoiar as pesquisas dos demais compassageiros evolutivos.
24. Sensibilidade. Tratar com igual apreço e cuidado consciências, animais, plantas
e todos os princípios conscienciais.
25. Solidariedade. Oferecer carona solidária aos membros da comunidade.
26. Tenepes. Iniciar as práticas da tenepes em momento oportuno, melhorando a psicosfera pessoal, em prol do grupocarma e policarma.
27. Tertúlia. Participar das mini e megatertúlias com perguntas e / ou comentários.
28. Transparência. Vivenciar o princípio da glasnost na comunicação do voluntariado
conscienciológico.
29. Voluntariado. Realizar de modo continuado tarefa voluntária em alguma IC, transformando o suor pessoal em esclarecimento na forma de gescons.
30. Zelo. Preservar o patrimônio público da Cognópolis, incluindo edificações, aparelhos, mobília, livros, periódicos e todo tipo de coleções de artefatos do saber.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a conviviofilia cognopolitana, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
03. Amizade intermissivista: Conviviologia; Homeostático.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Círculo de relações: Conviviologia; Neutro.
06. Coedes: Conviviologia; Neutro.
07. Cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
09. Condomínio cognopolitano: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Fundamentos da Conviviologia: Holoconviviologia; Neutro.
11. Gratificação cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Ilha de consciencialidade: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Implantação conscienciológica: Maxiproexologia; Homeostático.
14. Quinquênio cognopolita: Intrafisicologia; Neutro.
15. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.

A CONVIVIOFILIA COGNOPOLITANA FUNDAMENTA-SE NO
ESFORÇO PESSOAL PROEXOLÓGICO, DIÁRIO, A PARTIR
DE PEQUENAS AÇÕES EXEMPLIFICATIVAS RESULTANDO
NA CONCRETIZAÇÃO DE MEGAPROJETOS PRIORITÁRIOS.
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Questionologia. No teste de avaliação pessoal, na escala de 1 a 5, em qual nível você,
leitor ou leitora, se posiciona quanto à conviviofilia cognopolitana? Quais ações pessoais ainda
faltam ser exemplificadas?
Bibliografia Específica:
1. César, Júlio; Fundada a Associação de Moradores do Bairro Cognópolis de Foz do Iguaçu; Artigo; Jornal da Cognópolis; Mensário; Ano 16; N. 182; 1 enu.; 1 foto; Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2010; primeira página (manchete).
2. Ferraro, Cristiane; Consciência Comunitária (Grupocarmologia); Artigo; Jornal do Campus CEAEC;
Mensário; Ano 13; N. 154; 3 enus.; 1 ilus.; Foz do Iguaçu, PR; Maio, 2008; páginas 2 e 3.
3. Jornal da Cognópolis; Redação; Cognópolis, o mais Novo Bairro de Foz do Iguaçu; Mensário; Ano 14;
N. 168; 2 fotos; Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2009; primeira página (manchete).
4. 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
35 e 283.

C. F.
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INTERASSISTENCIAL GERONTE-JOVEM
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O convívio interassistencial geronte-jovem é a interação sadia, benéfica,
positiva e favorável para troca de experiências, vivências e aprendizados entre conscins na juventude e na ancianidade, homens ou mulheres, favorecendo o crescimento consciencial mútuo.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo convívio deriva do idioma Latim, convivium, ―participação em banquete; convidado‖. Surgiu no Século XV. O prefixo inter procede do mesmo idioma Latim, inter,
―no interior de 2; entre; no espaço de‖. O vocábulo assistência deriva igualmente do idioma Latim, assistentia, ―ajuda‖, 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. A palavra geronte, vem do idioma Grego, géron, ―velho; ancião; em Esparta, senador‖. Surgiu no Século XX. O vocábulo jovem deriva do idioma Latim, juventus, ―novo; recente‖. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Coexistência interassistencial geronte-jovem. 2. Proximidade interassistencial idoso-jovem. 3. Vínculo assistencial entre o jovem e idoso. 4. Relação pró-evolutiva
entre geronte e jovem. 5. Interação homeostática geronte-jovem.
Neologia. As 3 expressões compostas convívio interassistencial geronte-jovem, convívio
interassistencial primário geronte-jovem e convívio interassistencial avançado geronte-jovem são
neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Convívio conflituoso entre geronte e jovem. 2. Coexistência patológica idoso-jovem. 3. Convívio assistencial entre jovens. 4. Convivência interasistencial entre idosos. 5. Repulsão geronte-jovem.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo dos idosos e jovens a partir da convivialidade
benéfica entre si; a interassistencialidade full time transcendendo gerações; o rapport evolutivo
entre consciências de gerações opostas; o Conviviarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da convivialidade sadia.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Trocas geram conhecimentos. Convivência: oportunidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene grupal do respeito mútuo;
o abertismo autopensênico; as interfusões pensênicas; o holopensene pessoal da convivialidade
harmônica; o holopensene pessoal da Cuidadologia; os fraternopensenes; a fraternopensenidade;
a fixação holopensênica do jovem quanto à interassistencialidade ao geronte; as influências pensênicas recíprocas; o holopensene da intercompreensão.
Fatologia: o convívio interassistencial geronte-jovem; o aprendizado do pré-adolescente
ao conviver diariamente com idosos; a orientação do idoso ao jovem desfocado; a precaução de
possíveis desvios de vida a partir do conhecimento sobre a vida dos mais velhos; a reciprocidade
dos interesses entre jovens e idosos; o saber ouvir; o respeito mútuo independente da idade biológica; o comprometimento do avô ao criar o neto órfão; o aporte financeiro recebido pelo jovem,
a partir dos avós, proporcionando completismo dos próprios estudos; a amizade raríssima entre
avó e neta; a candura permeando a relação geronte-jovem; a evitação do convívio assediador entre
geronte e jovem; a acolhida simpática da enfermeira madura ao jovem acidentado; a comemoração do professor universitário pela conquista do jubileu de ouro docente; o jovem médico recém-
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-formado dedicando-se à Gerontologia; o compartilhamento das experiências de vida; a impaciência do jovem hiperativo confrontando a paciência do idoso taquirrítimico; os reencontros seculares; a força presencial do jovem assistente perante os idosos assistidos; a força presencial do geronte em relação aos jovens; o desenvolvimento do bom humor a partir do convívio sadio; a atualização das verpons intermissivas pelo geronte lúcido a partir da entrevista com o jovem inversor; o apoio de jovens aos projetos da Associação Internacional de Longevidade (LONGEVITÀ);
a presença de alunos idosos nos cursos ministrados pela Associação Internacional de Inversão
Existencial (ASSINVÉXIS); o comparecimento de jovens e idosos nas tertúlias e minitertúlias diárias; a confluência dos interesses e dos destinos; a convivialidade compulsória resultando na interassistencialidade entre idoso e jovem; a alegria do avô ao reconhecer no próprio neto, o amigo
dessomado na juventude; a postura semperaprendente independente da idade; o encontro de gerações oportunizando reconciliações; a maturidade desde a juventude conquistada a partir do convívio produtivo; a serenidade do geronte contagiando o adolescente; a superação dos conflitos em
comum causados pela diferença de idade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a transfiguração
do psicossoma do jovem em idoso e vice-versa, ocorrida na projeção consciente, em função da
paratarefa interassistencial; o desencadeamento de retrocognições a partir do convívio geronte-jovem; a exteriorização das energias do jovem tenepessista encaminhando à senhora recém-dessomada; o campo bioenergético acolhedor instalado pelo idoso, assistindo jovens parapsicóticos
pós-dessomáticos; a prática do arco voltaico entre idoso e jovem; o resgate baratrosférico realizado pelo jovem parapsíquico; o parapsiquismo assistencial permeando o convívio geronte-jovem.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo troca-aprendizado; o sinergismo precocidade-maturidade; o sinergismo tutor-aprendiz; o sinergismo convívio–aprendizado mútuo; o sinergismo acolhimento-orientação; o sinergismo proximidade-entendimento; o sinergismo autexperiência-heteraprendizado.
Principiologia: o princípio do compartilhamento dos conhecimentos; o princípio da empatia evolutiva; o princípio de respeitar os idosos; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio de entender a consciencialidade do indivíduo; o princípio da interassistencialidade;
o princípio do universalismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) permeando a convivialidade entre
jovem e geronte.
Teoriologia: a teoria da inversão assistencial; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria da interassistencialidade; a teoria de a consciência não ter idade; a teoria da grupalidade; a teoria da convivialidade Cosmoética.
Tecnologia: a troca de vivências entre idosos e jovens, obtidas a partir da aplicação da
técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica do balanço da própria vida; a técnica de acolher, orientar e encaminhar qualquer consciência independente da idade; a técnica de superação
da inexperiência através do contato inteligente junto ao geronte; as técnicas de convivialidade
benéfica interconsciencial; as técnicas conscienciométricas facilitando o convívio entre jovem
e idoso; as técnicas pró-longevidade.
Voluntariologia: o voluntariado praticado pela senhora aposentada junto às instituições responsáveis por crianças e jovens; o voluntariado do adolescente em asilos de idosos;
o voluntariado conscienciológico praticado por gerações distintas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia;
o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Gerontologia; o Colégio Invisível da Invexologia;
o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito sadio da amizade sincera entre gerações antípodas; o efeito benéfico do pronto atendimento entre idosos e jovens; o efeito cascata da crise de crescimento decorrente do convívio geronte-jovem; os efeitos pró-evolutivos na vida do jovem atento às sugestões
dos idosos lúcidos.
Neossinapsologia: as neossinapses antiestigamatizadoras ampliadas a partir da convivência jovem-idoso.
Ciclologia: o ciclo vivência-aprendizado-compreensão; o ciclo evolutivo das relações
grupocármicas; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a amizade no convívio geronte-jovem; o respeito no convívio geronte-jovem; a afetividade no convívio geronte-jovem; a compreensão no convívio geronte-jovem; o desassédio no convívio geronte-jovem; a produtividade no convívio geronte-jovem; a assistência no
convívio geronte-jovem.
Binomiologia: o binômio amparar-esclarecer; o binômio afinidade-universalismo;
o binômio assistente-assistido; o binômio ensinar-aprender; o binômio amizade-debate; o binômio ouvir-falar; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a falta de interação entre o idoso arrogante e o jovem prepotente; a interação idade avançada–sabedoria; a interação tutoria-conhecimento; a interação Grinvex–Clube
dos 100; a interação terceira idade–serenidade; a interação relação cosmoética–amizade raríssima; a interação assistente–força presencial; a interação idoso assistente–jovem assistido.
Crescendologia: a evitação do crescendo patológico frustração-nostalgia-melin; o crescendo autodiscernimento–interassistencialidade evolutiva; o crescendo recéxis-invéxis; o crescendo menor idade–adultidade–terceira idade; o crescendo convívio–entendimento–crescimento
pessoal; o crescendo fase preparatória–fase executiva–compléxis; o crescendo convivência-universalismo.
Trinomiologia: o trinômio amparador-assistente-amparado; o trinômio empatia-afeição-compreensão; o trinômio do exemplarismo ver-ouvir-observar.
Polinomiologia: o polinômio ouvir-falar-realizar-ensinar.
Antagonismologia: o antagonismo experiência / inexperiência; o antagonismo jovem
/ geronte; o antagonismo sermão / sugestão; o antagonismo prudência imberbe / imprudência
grisalha; o antagonismo convívio / isolamento; o antagonismo impulsividade / discernimento.
Paradoxologia: o paradoxo de a força presencial do idoso assistencial lúcido transcender a própria fragilidade intrafísica aos olhos do jovem assistido.
Politicologia: a assistenciocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a evoluciocracia; a democracia; a proexocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei da afinidade interconsciencial; a lei da ação e reação; a lei da empatia
evolutiva; as leis da convivialidade entre gerações.
Filiologia: a conviviofilia; a gerontofilia; a interassistenciofilia; a discernimentofilia;
a fraternofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a gerascofobia; a efebofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose interferindo negativamente na relação jovem-idoso; a vivência da síndrome da dispersão pelo jovem, resultando no negligenciamento de
tarefas assistenciais.
Maniologia: a extinção da mania dos idosos criticarem os jovens; a revogação da mania
dos jovens fazerem ―chacotas‖ dos idosos.
Mitologia: o mito da consciência perfeita.
Holotecologia: a convivioteca; a parapsicoteca; a evolucioteca; a maturoteca; a cosmoeticoteca; a prioroteca; a mentalsomatoteca.
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Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; Conviviologia; a Cuidadologia; a Grupocarmologia; a Gerontologia; a Holomaturologia; a Cosmoeticologia; a Comunicologia; a Energossomatologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin idosa lúcida; a conscin jovem lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; a conscin enciclopedista; o ser interassistencial.
Masculinologia: o geronte lúcido; o avô; o bisavô; o tataravô; o neto; o bisneto; o tataraneto; o cuidador; o amigo; o profissional gerontólogo; o jovem lúcido; o acoplamentista; o agente
retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o proexista;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o verbetólogo; o voluntário; o assistente; o assistido.
Femininologia: a geronte lúcida; a avó; a bisavó; a tataravó; a neta; a bisneta; a tataraneta; a cuidadora; a amiga; a profissional gerontóloga; a jovem lúcida; a acoplamentista; a agente
retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a proexista;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a verbetóloga; a voluntária; a assistente; a assistida.
Hominologia: o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens teaticus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens interactivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: convívio interassistencial primário geronte-jovem = a coexistência harmoniosa entre a conscin imberbe e o ancião, com predomínio da tacon; convívio interassistencial
avançado geronte-jovem = a coexistência harmoniosa entre a conscin imberbe e o ancião, com
predominância da tares.
Culturologia: a cultura do auxílio aos idosos; a cultura da convivência humana; a cultura da reconciliação humana; a cultura da Evoluciologia; a cultura da intercooperação; a cultura da omniconvivialidade interassistencial.
Benefícios. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis por exemplo, em ordem alfabética,
listagem de 10 benefícios para o jovem e 10 benefícios para o idoso resultantes do convívio intergeracional homeostático:
A. Benefícios para o jovem:
01. Aprendizado. Aprendizados constantes advindos do exemplarismo do idoso.
02. Assistência. Oportunidade da teática assistencial aos mais velhos.
03. Cuidadologia. Prática de cuidados específicos visando atender as necessidades holossomáticas do geronte.
04. Maturidade. Desenvolvimento da maturidade.
05. Planejamento. Elaboração de planejamento da vida intrafísica com base nos erros
e acertos observados.
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06. Priorização. O exercício da priorização das decisões diuturnas, a partir da observação da experiência do idoso.
07. Respeito. Aplicação do respeito mútuo.
08. Saúde. Priorização da saúde holossomática ao presenciar a vivacidade do idoso lúcido.
09. Serenidade. Diminuição da ansiedade.
10. Vivências. Conhecimento de diferentes tipos de vivências possibilitando maior
aprendizado.
B. Benefícios para o idoso:
01. Aprendizado. O idoso permitindo-se aprender com os acertos e a postura do jovem
maduro.
02. Atualização. O geronte atualizado pelo jovem, sobre informações intermissivas de
ponta (verpons).
03. Autexemplarismo. O exercício do autexemplo diuturno, de maneira a orientar o jovem lúcido na vivência multidimensional.
04. Autodidatismo. A influência do jovem nos estudos e na utilização das tecnologias
de ponta, robótica e informática.
05. Bom humor. A manifestação bem humorada do idoso, a partir da convivência benéfica com jovem alto astral.
06. Ensinamento. A oportunidade de o idoso exercitar a preceptoria assistencial ao jovem neofílico.
07. Planejamento. A possibilidade de planejamento para a próxima vida realizado pelo
idoso lúcido sob orientação de jovem inversor, a fim de evitar automimeses dispensáveis.
08. Reflexão. As reflexões por parte do geronte, sobre a própria juventude, identificando erros e acertos visando a futura ressoma.
09. Responsabilidade. A assunção da responsabilidade, pelo idoso, em auxiliar o jovem
na tomada de decisões importantes relacionadas a finanças, carreira profissional e relacionamentos.
10. Vivacidade. A recuperação da vivacidade a partir do convívio junto ao jovem criativo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o convívio interassistencial geronte-jovem, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Comunicação interassistencial: Comunicologia; Homeostático.
02. Conversa revigorante: Coloquiologia; Homeostático.
03. Convivência prioritária: Conviviologia; Homeostático.
04. Cuidadologia: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Cuidador multidimensional: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Envelhecimento: Somatologia; Neutro.
07. Fundamentos da Conviviologia: Holoconviviologia; Neutro.
08. Gentileza: Conviviologia; Neutro.
09. Geronte evolutivo: Gerontologia; Homeostático.
10. Geronte pré-inversor: Autorrevezamentologia; Homeostático.
11. Reaproximação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
12. Relação de discernimento: Discernimentologia; Homeostático.
13. Relação interconsciencial: Paraconviviologia; Neutro.
14. Relação transformadora: Conviviologia; Homeostático.
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15. Sinceridade evolutiva: Holomaturologia; Homeostático.

AS PRÁTICAS DIÁRIAS DE CONVÍVIO FRATERNO INTERASSISTENCIAL ENTRE IDOSOS E JOVENS, LÚCIDOS
PARA O PROCESSO MULTIDIMENSIONAL, OPORTUNIZAM
EXERCÍCIO MÚTUO DE UNIVERSALISMO E COSMOÉTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou ou vivencia a condição de interassistência entre jovens e idosos? Em caso afirmativo, quais proveitos evolutivos consegue extrair
de tal convívio? Em caso negativo, quais melhorias pode implementar nessa interação?
Musicografia Específica:
1. O Velho e o Moço. Autor: Rodrigo Amarante. Álbum: Ventura. País: Brasil. Data: 2003. Duração: 242
s.; Gênero: MPB. Idioma: Português. Gravadora: Ariola.
Filmografia Específica:
1. Tão forte e tão perto. Título original: Extremely loud and incredibly close. País: EUA. Data: 2011. Duração: 129 minutos. Gênero: Drama. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês;
& Português (em DVD). Direção: Stephen Daldry. Elenco: Tom Hanks, Sandra Bullock, John Goodman, Max von Sydow, James Gandolfini, Jeffrey Wright, Thomas Horn, Adrian Martinez, Zoe Caldwell, Gina Varvaro, Joseph McKenna,
Griffin Newman, Chloe Elaine Scharf e Summer Valentine. Produção: Scott Rudin. Direção de arte: KK Barret. Roteiro: Eric Roth (com base no romance de Jonathan Safran Foer). Fotografia: Chris Menges. Música: Nico Muhly. Montagem: Claire Simpson. Cenografia: Marina Previatto. Companhia: Warner Bros. e Paramount Films. Outros dados: Filme produzido para cinema. Sinopse: Oskar Schell, 11 anos, sofre com a síndrome de Asperger e, devido a isso, possui dificuldade em processar e expressar os próprios sentimentos, além da dificuldade de interagir socialmente. Após a morte do
pai (Thomas Schell), no atentado de 11 de setembro de 2001, ele descobre a chave em meio as coisas do grande parceiro
de aventuras e, acreditando poder manter viva a relação entre eles, Oskar vai atrás da fechadura desta chave misteriosa
e isso o leva a conhecer diferentes pessoas e a enfrentar diversas situações.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
558, 563, 709, 712 e 716.

F. M.
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COOPERAÇÃO INTERGRINVEXES
(GRINVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cooperação intergrinvexes é a interação colaborativa interassistencial,
horizontal e recíproca entre os grupos de inversores existenciais (Grinvexes), consolidados ou em
fase inicial de estruturação, em atividades, eventos e projetos afins, resultando na pesquisa, divulgação e expansão da Invexologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo cooperar vem do idioma Latim, cooperari, ―trabalhar junto‖. Apareceu no Século XVII. O prefixo inter procede do mesmo idioma Latim, inter, ―no interior de
2; entre; no espaço de‖. A palavra grupo provém do idioma Italiano, gruppo, ―nó; conjunto, reunião‖, derivado do idioma Alemão, kruppa, equivalente ao idioma Frâncico, kruppa, ―massa arredondada‖. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo inversor vem do idioma Latim, inversus, ―voltado; posto do avesso; virado; mudado; invertido; transtornado; permutado‖, e este de invertere,
―revivar; revolver; permutar‖. Apareceu no Século XIX. A palavra existencial vem do mesmo idioma Latim, existentialis, ―existencial‖. Surgiu em 1898.
Sinonimologia: 1. Ajuda entre Grinvexes; auxílio intergrinvexes. 2. Colaboração intergrupal invexológica. 3. Cooperação entre grupos de inversores.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética 27 cognatos derivados do vocábulo cooperação:
cooperabilidade; Cooperaciologia; cooperada; cooperado; cooperador; cooperadora; cooperante; cooperar; cooperária; cooperário; cooperatismo; cooperatista; cooperativa; cooperativada; cooperativado; cooperatividade; cooperativismo; cooperativista; cooperativo; cooperável;
intercooperação; Intercooperaciologia; intercooperatividade; maxicooperação; megacooperação; minicooperação; ominicooperação.
Neologia. As 4 expressões compostas cooperação intergrinvexes, minicooperação intergrinvexes, maxicooperação intergrinvexes e megacooperação intergrinvexes são neologismos
técnicos da Grinvexologia.
Antonimologia: 1. Competição entre grupos de inversores; competitividade intergrinvexes. 2. Cooperação entre reciclantes existenciais. 3. Cooperação intergrecexes. 4. Desinteresse
entre grupo de inversores. 5. Rivalidade entre Grinvexes.
Estrangeirismologia: os brainstormings em conjunto; o breakthrough invexológico; os
workshops intergrupos.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à colaboração interassistencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Grinvex: incubadora interassistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cooperação; o holopensene grupal da convivialidade sadia; o holopensene da produtividade interassistencial; o holopensene da proatividade invexológica; o holopensene da heurística grupal; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene singular de cada Grinvex; o materpensene da Invexologia; os invexopensenes; a invexopensenidade; a interconexão pensênica entre os Grinvexes.
Fatologia: a cooperação intergrinvexes; a integração dos participantes de vários grupos
de inversores existenciais; o reencontro de agentes retrocognitores inatos; os projetos inovadores
dos Grinvexes com respaldo da Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); o convívio intergrinvexes fortalecendo a rede grinvexológica; as itinerâncias grupais; o auxílio na consolidação do grupo; a afinização entre inversores e invexologistas; a colaboração a fa-
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vor da Grinvexologia; a disseminação da Invexologia; a profissionalização dos Grinvexes; a parceria entre Grinvexes na divulgação do Simpósio do Grinvex (SIG); o apoio intergrinvexes ao
projeto da primeira invexoteca pública deste Planeta, instalada na sede da ASSINVÉXIS; a parceria entre Instituições Conscienciocêntricas (ICs) facultando os eventos intergrinvexes; as estratégias de cooperação; a representatividade de cada integrante do Grinvex; a cooperação entre Grinvexes de níveis diferentes; a intercooperação favorecendo o aprofundamento e a aceleração das
pesquisas pessoais e grupais; a Semana da Invéxis (SINVÉXIS) reunindo inversores de várias regiões; a colaboração intergrupos no estudo para as provas da Conscienciologia, Invexologia
e Imagística; a diplomacia entre grupos; o Grinvex enquanto historiografia cooperaciológica; os
feedbacks intergrupos; a competitividade entre inversores; a superação do ego e dos melindres
a favor da grupalidade sadia; as dinâmicas parapsíquicas invexológicas auxiliando a aproximação
dos grupos; a interconexão desassediadora; o exemplarismo invexológico grupal alavancando
Grinvexes em fase de consolidação; o anticomodismo grupal; a cooperação enquanto ferramenta
de aprendizado grupal; a construção da interconfiança nas relações interassistenciais intergrinvexes derrubando as barreiras do ego individual e coletivo; a clareza de propósitos e objetividade no
convívio colaborativo dirimindo conflitos e favorecendo a cooperação; a catálise da recuperação
de cons promovida pelos debates abertos em parceria; o Grinvex impulsionando a formação do
invexólogo; a formação de líderes interassistenciais desde a juventude; os Grinvexes funcionando
como incubadores de líderes interassistenciais; o fortalecimento das amizades amparológicas;
o reconhecimento das amizades raríssimas; a marca positiva na memória dos inversores; as gescons conjuntas enquanto cápsula do tempo grupal; o aprendizado com as diferenças de temperamentos; a cooperação enriquecendo a bagagem experiencial dos inversores; a assunção da natureza empática dos intermissivistas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os trabalhos conjuntos acompanhados pelos parainversores; os encontrexes objetivando trabalhos conjuntos; as
sincronicidades entre grupos; as sincronicidades entre inversores de Grinvexes distintos; os aprendizados multidimensionais entre grupos; as trocas interdimensionais entre inversores e parainversores; o reencontro com ex-colegas de Curso Intermissivo (CI); as pararreuniões intergrinvexes;
os experimentos fly in entre os integrantes dos Grinvexes; os assédios grupais desanimando individualmente cada inversor; os insights amparados de direcionamento dos projetos dos Grinvexes;
o amparo extrafísico da coordenação geral dos Grinvexes; a amparabilidade inversora multidimensional; os amparadores extrafísicos de função grupais; a paradiplomacia dos amparadores extrafísicos; a equipex amparadora no ambiente onde Grinvexes avançados funcionam permanentemente.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intergrinvexes; o sinergismo equipin de inversores–equipex de invexólogos; o sinergismo entre inversores; o sinergismo Grinvex–Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o sinergismo inversores iniciantes–inversores veteranos; o sinergismo Grinvex-reurbex; o sinergismo convivialidade-produtividade; o sinergismo
dos propósitos em comum entre Grinvexes; o sinergismo favorecido pelas relações horizontais;
o sinergismo pela clareza de objetivos.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do exemplarismo grupal (PEG); o princípio da colaboração interpares; o princípio da reciprocidade interassistencial; o princípio de a somatória de 2 intercooperadores resultar em mais de 2; o princípio
da convergência de valores na cooperação intergrupos.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de Cosmoética
(CPC) fortalecido pela grupalidade sadia.
Teoriologia: a teoria da cooperação; a teoria da invéxis; a teoria da convivialidade sadia; a teoria da empatia; a teoria do pacifismo; a teoria da Sociologia; as teorias da Liderologia;
as teorias de dinâmica em grupos.
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Tecnologia: a técnica da invéxis; o compartilhamento de técnicas pessoais; as técnicas
de administração de projetos; as técnicas de abertura e fechamento de reuniões; as técnicas de
mediação de conflitos.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico da ASSINVÉXIS; o voluntariado
conscienciológico das Instituições Conscienciocêntricas parceiras do Grinvex.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoinvexometria; o laboratório
consciencial (Labcon); o laboratório conscienciológico grupal Acoplamentarium; o laboratório
conscienciológico da Conviviologia; a exposição do laboratório conscienciológico grupal.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Pacifismologia.
Efeitologia: o efeito desassediador da cooperação interassistencial; os efeitos gratificantes da produção grupal; os efeitos energéticos da conexão intergrinvexes; os efeitos da catálise proexológica pela cooperação grupal; os efeitos da cooperação pró-evolução na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelo trabalho em grupo; as neossinapses
obtidas pela cooperação entre Grinvexes; a desconstrução das sinapses da competitividade e rivalidade; a recuperação de cons acelerando a reestruturação sináptica.
Ciclologia: o ciclo do revezamento interassistencial.
Enumerologia: a coesão interassistencial; a colaboração entre inversores; a convergência de objetivos; a cooperação multidimensional; a corresponsabilidade proexológica; a consolidação da Invexologia; a intercooperação intermissivista.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio exemplarismo pessoal–
–espelhamento grupal; o binômio empatia-cooperação; o binômio democracia-colaboração aplicado aos projetos dos Grinvexes; o binômio itinerância grupal–epicentrismo grupal.
Interaciologia: a interação inversores-invexologistas; a interação intergrupos catalisando a recuperação de cons individuais; a interação Grinvex–Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional (CCCI).
Crescendologia: o crescendo da liderança interassistencial; o crescendo da força grupal; o crescendo da Invexologia no Planeta; o crescendo da representatividade dos Grinvexes na
CCCI; o crescendo da conexão intergrinvexes; o crescendo da responsabilidade grupal; o crescendo da intercompreensão grupal; o crescendo dos laços de amizade; o crescendo da amparabilidade inversora.
Trinomiologia: a superação grupal do trinômio vaidade-arrogância-orgulho; o trinômio
democracia-debate-consenso; o trinômio respeito-interconfiança-amizade; o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio invéxis-cooperação-desperticidade.
Polinomiologia: o polinômio pacifismo-cooperação-descentralização-traforismo; a aplicação teática nos projetos em conjunto do polinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência-interconfiança-interaprendizagem.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo grupal / fechadismo grupal; o antagonismo cooperar / desamparar; o antagonismo empatia grupal / desinteresse grupal.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o maior assistido.
Politicologia: a invexocracia; a conviviocracia; a interassistenciocracia; a cosmoeticocracia; a democracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na superação das adversidades características de cada
grupo; as leis cosmoéticas na aplicação da horizontalidade grupal pró-harmonia.
Filiologia: a conviviofilia; a invexofilia; a conscienciofilia; a interaciofilia; a harmoniofilia; a neofilia; a proexofilia; a despertofilia.
Fobiologia: a conviviofobia; a invexofobia; a recinofobia; a superação da neofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a superação da síndrome da baixa autestima pela convivialidade colaborativa.
Maniologia: a superação da mania de isolamento grupal; a evitação da mania de centralização grupal.
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Mitologia: a superação do mito do grupo perfeito; o mito da harmonia grupal integral;
o mito dos projetos perfeitos; a superação do mito de 100% de os integrantes do grupo colaborarem.
Holotecologia: a invexoteca; a convivioteca; a assistencioteca; a lideroteca; a intermissioteca; a administroteca; a empreendimentoteca.
Interdisciplinologia: a Grinvexologia; a Cooperaciologia; a Invexologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia; a Liderologia; a Epicentrologia; a Amparologia; a Intermissiologia;
a Intrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin colaborativa.
Masculinologia: o agente retrocognitor inato; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o invexólogo; o grinvexólogo; o conscienciólogo; 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 inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o cooperador; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a agente retrocognitora inata; a amparadora intrafísica; a atacadista
consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a invexóloga; a grinvexóloga; a consciencióloga; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga;
a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a cooperadora; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autocriticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicooperação intergrinvexes = a das trocas de técnicas, conselhos e dicas para a boa administração dos grupos; maxicooperação intergrinvexes = a de itinerância constante nos eventos em conjunto; megacooperação intergrinvexes = a da produção de megagescon
grupal entre os grupos.
Culturologia: a cultura grinvexológica; a cultura invexológica; a cultura da cooperação; a cultura da convivialidade sadia; a cultura da interassistencialidade; a cultura da amparabilidade grupal; a cultura da empatia.
Conscientização. Participar dos Grinvexes é colaborar com a implantação da Invexologia no planeta Terra, a partir da conscientização da interdependência grupal e a rede interassistencial grinvexológica.
Corresponsabilidade. As diretrizes básicas da proéxis do inversor podem indicar menor
responsabilidade grinvexológica, ainda assim os fatos e parafatos direcionam à corresponsabilidade grupal, direta ou indireta, considerando o impacto do labcon pessoal, ocasionando efeitos de
aprendizado nos integrantes.
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Autorresponsabilidade. Pela ótica da Cosmovisiologia, o inversor existencial possui
responsabilidade íntima com a instalação dos Grinvexes pelo fato de compor as primeiras invexogerações lúcidas, técnicas, neste Planeta.
Construção. Pela ótica da Interconfianciologia, a cooperação proporciona o início da
construção da interconfiança entre os grupos, precedida pelo abertismo consciencial e, como resultante, o senso de participação de equipe maior, multidimensional, interligada.
Ferramental. Cooperar com os demais Grinvexes é semear ferramental para a incubação
de líderes interassistenciais, pacifistas, para colher os frutos evolutivos da convivialidade sadia.
Caracterologia. Pela Invexologia, eis, na ordem alfabética, 20 categorias de atividades
passíveis de serem realizadas em conjunto pelos Grinvexes:
01. Aprofundamento: estudo de ampliação da invéxis; aprofundamento invexológico.
02. Balanço: realização do balanço interassistencial; balanço das atividades.
03. Biografias: estudo de cases invexológicos, gênios da humanidade e líderes intelectuais.
04. Caravana: viagens técnicas à ASSINVÉXIS; viagens à Semana da Invéxis; viagens
ao Simpósio dos Grinvexes; viagens ao CINVÉXIS.
05. Cine-invéxis: exame contextual minucioso através dos filmes; estudo biográfico detalhado dos personagens dos filmes.
06. Cosmograma: análise e síntese jornalísticas invexológicas e antiinvexológicas.
07. Cursos: atividades parapedagógicas invexológicas grupais.
08. Debates: debatimentos abertos ao público geral; debates fechados aos integrantes.
09. Docência: preparação docente em grupo.
10. Escrita: produção de artigos, livros e verbetes.
11. Gincana: elaboração de gincana do conhecimento ao ar livre.
12. Invexograma: aferição e pesquisa invexométrica.
13. Invexoteca: aquisição, doação e troca de livros, artigos e revistas invexológicos
e antiinvexológicos.
14. Jornal da invéxis: organização e escrita de artigos invexológicos utilizando o jornal, publicado pela ASSINVÉXIS, como principal meio de comunicação.
15. Maratonas: realização de maratonas de estudo e pesquisa; realização de maratonas
de eventos.
16. Maxiplanejamento: estruturação do maxiplanejamento invexológico.
17. Oficinas: pesquisa especializada em oficinas invexológicas.
18. Provas: preparação grupal para as provas conscienciológicas.
19. Seminários: exposição de pesquisas individuais e grupais.
20. Simpósio: divulgação e participação em Simpósio do Grinvex.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cooperação intergrinvexes, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente retrocognitivo inato: Invexologia; Homeostático.
02. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
03. Companhia eletiva: Conviviologia; Neutro.
04. Compatibilidade automotivação-trabalho: Experimentologia; Homeostático.
05. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
06. Conscin inversível: Invexologia; Homeostático.
07. Conscin inversora: Invexologia; Homeostático.
08. Cultura invexológica: Invexologia; Homeostático.
09. Eliminação de microinteresses: Autopriorologia; Homeostático.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.

Grinvex: Grinvexologia; Neutro.
Grupalidade cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
Maxiproéxis: Maxiproexologia; Homeostático.

A COOPERAÇÃO ENTRE OS GRINVEXES É PONTO FULCRAL NO ESTABELECIMENTO DA INVEXOLOGIA NO PLANETA TERRA, PARTINDO DO PRINCÍPIO “SOZINHOS
VAMOS MAIS RÁPIDO, JUNTOS VAMOS MAIS LONGE”.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de grinvexista, tem auxiliado os demais grupos de inversores existenciais em projetos e eventos? Como atua para colaborar com
a instalação dos Grinvexes no planeta Terra?
Bibliografia Específica:
1. André, Thiago; Manual dos Grinvexes: Grupo de Inversores Existenciais; Fotocópia; revisores Cirleine
Couto; et al.; 34 p.; 13 caps.; 15 enus.; 10 refs.; 28 x 21,5 cm; espiral; Associação Internacional de Inversão Existencial
(ASSINVÉXIS); Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 2 a 12.
2. De Waal, Frans; A Era da Empatia: Lições da Natureza para uma Sociedade mais Gentil (The Age of Empathy: Nature's Lessons for a Kinder Society); revisoras Arlete Zebber; & Carmen S. da Costa; trad. Rejane Rubino; 392
p.; 7 caps.; 1 foto; 27 ilus.; 285 notas; 390 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2010; página
232.
3. Gilbert, Ilie; Conviviologia: A Ciência do Convívio; pref. Gilberto Freyre; 238 p.; 64 caps.; 16 enus.; 43
ilus.; 1 microbiografia; alf.; 21 x 14 cm; br.; Ibrasa; São Paulo, SP; 1979; páginas 164 a 166.
4. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus.; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites;
glos. 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
páginas 75 e 76.
5. Rosenberg, Marshall B.; Comunicação Não-Violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais e Profissionais (Nonviolent Communication: A Language of Life); pref. Arun Gandhi; trad. Mário Vilela; 286 p.; 13
caps.; 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 107 e 108.
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COORDENAÇÃO DOCENTE CONSCIENCIOLÓGICA
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A coordenação docente conscienciológica é a atividade exercida pelo professor ou pela professora de Conscienciologia ao liderar equipe de colegas durante atuação pedagógica conjunta em curso de Instituição Conscienciocêntrica (IC).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo coordenação vem do idioma Latim, coordinatio, ―coordenação‖. Surgiu no Século XVIII. A palavra docente provém do mesmo idioma Latim, docens,
partícipio presente de docere, ―ensinar‖. Apareceu em 1877. O termo consciência procede
igualmente do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas
pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento
de‖. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos,
―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Liderança de equipe docente conscienciológica. 2. Encabeçamento
de time docente conscienciológico. 3. Condução cosmoética de grupo docente conscienciológico.
Neologia. As 4 expressões compostas coordenação docente conscienciológica, coordenação docente conscienciológica precoce, coordenação docente conscienciológica tempestiva
e coordenação docente conscienciológica tardia são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Chefia de equipe docente conscienciológica. 2. Prevalência sobre
equipe docente conscienciológica. 3. Cátedra acadêmica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às responsabilidades tarísticas inerentes à liderança docente.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares referentes ao tema: – Coordenador: ordenador consciente. Docência: aprendizado plural. Liderança: autoridade exemplarista.
Coloquiologia: a atuação em cima do lance; a pessoa cheia de dedos para tecer heterocríticas; a pessoa cheia de não me toques dificultando heterocríticas; a habilidade de jogar nas 11.
Citaciologia: – The final test of a leader is that he leaves behind him in other men the
conviction and the will to carry on (O teste decisivo de um líder é legar aos outros a convicção
e a vontade de prosseguir; Walter Lippmann, 1889–1974).
Proverbiologia: – Bis discit qui docet (Duas vezes aprende quem ensina).
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Autoridade. A única autoridade viável é a cosmoeticamente invisível, silenciosa
e exemplificativa”.
2. “Cadeiras. No trabalho da liderança é sempre melhor você se sentar numa cadeira
democrática, onde se sentam todos, do que numa cadeira exclusiva”.
3. “Liderar. Liderar é saber conciliar interassistencialmente as consciências poliédricas, multifacetadas e polivalentes, nas estruturas das equipins e equipexes”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da liderança interassistencial; o holopensene da docência
conscienciológica; o holopensene da convivialidade grupal sadia; o holopensene temático específico de cada curso da Conscienciologia; a flexibilidade pensênica; os pensenes carregados no pen;
os paradidactopensenes; a paradidactopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a atenção redobrada na detecção dos xenopensenes; a xenopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade.
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Fatologia: a coordenação docente conscienciológica; os requisitos estipulados pelas ICs
para o professor coordenar equipes; as reuniões com os colegas docentes e coordenadores do Departamento Técnico-Científico da IC; a divulgação do curso nos eventos imediatamente anteriores
ajudando a captar alunos; a alocação das aulas aos professores; a conferência do material a ser
distribuído aos alunos; a responsabilidade de ministrar a primeira e a última aulas; as tarefas
administrativas; o acompanhamento das presenças dos alunos; o curso Epicentrismo Docente do
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); o envolvimento com a formação e acompanhamento de novos docentes; a preceptoria docente; o curriculum vitae conscienciológico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a importância do
mapeamento da autossinalética energoparapsíquica; o parapsiquismo intelectual aplicado; a complexidade multidimensional das aulas de Conscienciologia; o amparo extrafísico ostensivo antes,
durante e depois do curso.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo força presencial–autoridade cosmoética; o sinergismo
docência-liderança; o sinergismo das consciências acertadamente encaixadas às funções; o sinergismo equipin-equipex; o sinergismo indivíduo-grupo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da descrença
(PD); o princípio do descarte do imprestável; o princípio da minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o princípio cosmoético “quem sabe ensina”; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente; o princípio cosmoético da economia de males.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do agente retrocognitor.
Tecnologia: as técnicas didáticas e paradidáticas; as técnicas de auto e heterodesassédio; a técnica da antecipação de soluções para os problemas.
Voluntariologia: o voluntariado docente; o voluntariado em Departamento Técnico-Científico de Instituição Conscienciocêntrica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Liderologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito aglutinador da liderança cosmoética; os efeitos potencializadores
ou atravancadores da liderança nos avanços evolutivos dos liderados; os efeitos positivos do clima de interconfiança grupal; o efeito da verbação no respaldo à liderança.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das reflexões compartidas.
Ciclologia: o ciclo da atividade docente; a precisão no ciclo entrar em cena–sair de cena; a quebra a tempo do ciclo contenda-rompimento-deserção.
Enumerologia: a docência em equipe; o reencontro de líderes; o aprendizado em conjunto; a hierarquia revisitada; o desassédio grupal; o reencaminhamento de consciências; a primazia da tares.
Binomiologia: o binômio seriedade–bom humor; o binômio assim-desassim; o binômio
saber liderar–saber ser liderado; o binômio detectar-intervir; o binômio autoridade-modéstia.
Interaciologia: a interação autoconfiança-heteroconfiança; a interação docente coordenador–equipe executiva do curso; a interação docente coordenador–coordenação técnico-científica da IC; a interação docente coordenador–professores do curso; a interação docente coordenador–alunos do curso.
Crescendologia: o crescendo voluntariado–docência–liderança docente; o crescendo
da progressão docente.
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Trinomiologia: o trinômio sinceridade-firmeza-docilidade no exercício das heterocríticas; o trinômio vivência-reflexão-autoridade.
Polinomiologia: o polinômio assistencial acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompanhamento.
Antagonismologia: o antagonismo ser líder / estar líder; o antagonismo assertividade
/ autoritarismo; o antagonismo correção / desautorização; o antagonismo detalhe essencial / detalhe periférico; o antagonismo conflito / harmonia; o antagonismo Verbaciologia / Retórica;
o antagonismo manifestar-se / calar-se; o antagonismo tares / grosseria; o antagonismo elucidação / dulcificação; o antagonismo imposição / proposição.
Paradoxologia: o paradoxo de liderar líderes; o paradoxo de aprender com o mais novato; o paradoxo de ensinar ao mais experiente.
Politicologia: a democracia; a pedagogocracia; as políticas reeducativas da tares.
Legislogia: a lei do maior esforço norteando as ações do líder docente; a lei da empatia;
a lei da interdependência consciencial; a lei da maxiproéxis.
Filiologia: a harmonofilia; a grupofilia; a debatofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia;
a organizaciofilia; a desassediofilia.
Fobiologia: a hipengiofobia; a errofobia; o medo da rejeição; o medo de magoar o outro;
o medo da automimese.
Sindromologia: a evitação da síndrome da pressa; a superação da síndrome da apriorismose; a rigidez decorrente da síndrome do perfeccionismo.
Maniologia: a mania de controlar tudo; a mania de julgar; a mania de priorizar os erros
alheios na avaliação; a mania de corrigir o certo; a mania de querer acertar sempre; a mania de
interromper a fala do outro; a mania de falar pelas costas; a mania de se expressar usando
diminutivos.
Mitologia: o mito do salvador; o mito da infalibilidade do líder; o mito de o professor
dever saber tudo.
Holotecologia: a administroteca; a metodoteca; a pedagogoteca; a epicentroteca; a comunicoteca; a recexoteca; a sociologicoteca; a convivioteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Liderologia; a Taristicologia; a Comunicologia; a Reeducaciologia; a Teaticologia; a Interassistenciologia; a Experimentologia; a Grupocarmologia; a Autopesquisologia; a Priorologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin líder; a equipe executiva de cursos; a equipe do atendimento;
o público-alvo dos cursos de Conscienciologia; a conscin semperaprendente.
Masculinologia: o intermissivista ressomado; o voluntário em IC; o docente em Conscienciologia; o coordenador; o professor P1 nos cursos do IIPC.
Femininologia: a intermissivista ressomada; a voluntária em IC; a docente em Conscienciologia; a coordenadora; a professora P1 nos cursos do IIPC.
Hominologia: o Homo sapiens lider; o Homo sapiens docens; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens polyvalens; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens praeceptor; o Homo sapiens parapaedagogus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens taristicus;
o Homo sapiens paratechnicus; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: coordenação docente conscienciológica precoce = a exercida pelo professor de Conscienciologia antes mesmo de haver totalmente cumprido os requisitos formais, em
caráter emergencial, devido à indisponibilidade dos demais membros da equipe; coordenação do-
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cente conscienciológica tempestiva = a exercida pelo professor de Conscienciologia logo ao preencher os requisitos formais exigidos; coordenação docente conscienciológica tardia = a exercida
pelo professor de Conscienciologia há muito possuidor dos requisitos formais, porém omisso ou
receoso quanto à assunção da liderança.
Culturologia: a cultura da antecipação; a cultura da liberdade de expressão; a cultura
da sala de aula.
Ocorrências. A participação em liderança de equipe docente conscienciológica permite
vivenciar ocorrências singulares em, pelo menos, 30 contextos, elencados na ordem alfabética:
01. Amparologia: as dicas dos amparadores extrafísicos auxiliando em decisões cruciais relativas ao andamento do curso; o abertismo às inspirações de mudanças nas práticas bioenergéticas, visando a atendimentos específicos.
02. Antidesperdiciologia: a percepção e o aproveitamento de todas as oportunidades
para auto e heteresclarecimento; a valorização dos relatos vivenciais de alunos ou colegas,
encaixando-os como exemplos.
03. Atilamentologia: a atenção constante em não distorcer e não deixar serem distorcidos os conceitos conscienciológicos.
04. Autexemplologia: a postura pessoal do coordenador norteando a equipe.
05. Autodesempenhologia: a atuação enquanto elemento coringa, podendo substituir
emergencialmente qualquer colega em qualquer aula.
06. Autodidaticologia: a autexigência quanto à atualização constante de conhecimentos; a consulta regular à Enciclopédia da Conscienciologia (EC), ao modo de complemento aos
tratados conscienciológicos.
07. Autorganizaciologia: a revisão da agenda intrafísica, minimizando os compromissos nos dias letivos; o comparecimento antecipado ao local da aula, evitando imprevistos de última hora.
08. Completismologia: a projeção lúcida ao fim do curso, caracterizando a missão cumprida.
09. Comunicologia: a comunicação telepática entre colegas; a antecipação do esclarecimento, previamente à pergunta; os questionamentos de consciexes veiculados através de conscins
durante a aula.
10. Descrenciologia: a ênfase no caráter científico da Conscienciologia; o incentivo
constante ao questionamento e à autexperimentação; o recurso indispensável ao princípio da descrença durante as aulas; a rejeição ao proselitismo.
11. Energossomatologia: o autopreparo energético para fazer frente às demandas do
curso; a atenção constante às solicitações da equipex demandando exteriorizações de energias
conscienciais (ECs).
12. Erudiciologia: a evidência da importância da polimatia e do poliglotismo, ampliando o raciocínio analógico e fornecendo ganchos didáticos úteis.
13. Evitaciologia: o reforço multiplicado na autovigilância evitando acidentes de percurso; o esforço, nem sempre exitoso, de isenção perante eventuais simpatias ou antipatias pelos
participantes do curso.
14. Grupocarmologia: o vislumbre dos vínculos cármicos, sadios ou interprisionais, reunindo em aula aquelas consciências naquele momento evolutivo.
15. Harmoniologia: a intercessão apaziguadora entre os professores, face a eventuais
atritos; a busca do entrosamento harmonioso das idiossincrasias dos componentes da equipe.
16. Interassistenciologia: a iscagem, lúcida ou não, de consciexes parapatológicas ligadas aos colegas e alunos; o acolhimento e apoio aos professores estreantes; a ajuda do colega no
desassédio do líder.
17. Liderologia: a atuação ao modo de ponto de convergência entre alunos, colegas,
executivos e a coordenação técnico-científica da IC.
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18. Maxiproexologia: a ampliação do leque interassistencial facultando maior engajamento na maxiproéxis grupal.
19. Parapercepciologia: o aumento da paraperceptibilidade durante as aulas e reuniões
com a equipe, em função da interassistência.
20. Paravoluntariologia: o senso de responsabilidade oriundo da percepção do entrosamento ombro a ombro com a equipex responsável pelo curso; o sentimento recíproco de gratidão,
renovado aula a aula, entre equipin e equipex.
21. Pensenologia: a evitação da tendência a julgar o colega pela imprecisão cometida.
22. Prevenciologia: o cuidado em ter todas as aulas do curso preparadas, contornando
eventual ausência de colegas.
23. Projeciologia: as projeções lúcidas reunindo equipin e equipex; as experiências projetivas patrocinadas corroborando pela vivência o entendimento do conteúdo da aula.
24. Psicossomatologia: a superação da timidez, do acanhamento, do medo de falar em
público.
25. Recinologia: a oportunidade de perceber e reciclar os traços pretéritos de liderança
patológica; o aproveitamento das heterocríticas.
26. Sincronologia: a compilação e registro dos relatos de sincronicidades convergentes
à realização do curso, por parte de alunos, professores e equipe executiva.
27. Taristicologia: o compromisso interassistencial nas devolutivas aos colegas, posteriores a cada aula; a clareza e o respeito quanto ao limite dos assistidos.
28. Tenepessologia: a inclusão, profilática ou emergencial, de nomes de colegas e alunos na tenepes.
29. Traforologia: a valorização prioritátia dos traços-força dos colegas, ao modo de incentivo aos percalços normais da atividade docente.
30. Voliciologia: o exercício da vontade resoluta na superação dos contrafluxos inerentes à docência conscienciológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a coordenação docente conscienciológica, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Aglutinação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
02. Antiprotecionismo conscienciológico: Universalismologia; Homeostático.
03. Arrogância: Parassociologia; Nosográfico.
04. Aula terapêutica: Taristicologia; Homeostático.
05. Autenfrentamento docente: Parapedagogiologia; Homeostático.
06. Bastidores da aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Neutro.
07. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
08. Conscin organizadora: Holomaturologia; Homeostático.
09. Divisão do trabalho: Experimentologia; Neutro.
10. Exemplarismo docente: Teaticologia; Homeostático.
11. Impossibilidade de omnicomprazimento: Conviviologia; Neutro.
12. Liderologia: Politicologia; Neutro.
13. Parceria pedagógica: Reeducaciologia; Homeostático.
14. Professor intermissivista: Parapedagogiologia; Homeostático.
15. Vínculo proexológico: Proexologia; Homeostático.
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PARA O INTERMISSIVISTA MOTIVADO, A COORDENAÇÃO
DOCENTE CONSCIENCIOLÓGICA É OPORTUNIDADE EVOLUTIVA ÍMPAR DE APRIMORAR TEATICAMENTE OS ATRIBUTOS ÍNSITOS À ORTOLIDERANÇA INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já teve a oportunidade de liderar equipe docente
em cursos de Conscienciologia? Quais proveitos evolutivos, autopesquisísticos e reciclogênicos
hauriu dessa experiência?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
307, 605 e 978.

O. V.
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CORPUS DA CONSCIENCIOLOGIA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O corpus da Conscienciologia é o conjunto coerente, consistente, inteiriço,
monobloco, compacto, uno e coeso dos princípios, enunciados, dados, técnicas e informações teáticas estruturadores da Ciência das Ciências, capaz de plotar a dinâmica da evolução da consciência, a partir do neoparadigma da própria consciência, desfrutando, ao mesmo tempo, de maior lucidez e bem-estar.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo corpus é emprestado do idioma Latim, corpus, ―corpo; conjunto‖. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo consciência deriva também do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento;
consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. 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. Estrutura técnica da Conscienciologia. 2. Coerência dos constructos
conscienciológicos. 3. Consistência da Conscienciologia. 4. Paradigma consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas corpus da Conscienciologia, corpus da Conscienciologia básico e corpus da Conscienciologia avançado são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Corpus da Matematologia. 2. Conjunto de enunciados da Física.
3. Repertório da Bioquímica. 4. Paradigma fisicalista.
Estrangeirismologia: o corpus da Conscienciologia; o autentendimento da cosmovisão
do Zeitgeist.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoconsciencialidade.
II. Fatuística
Pensenologia: a repensenização reciclante das megagescons; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o princípio, o meio e o fim entrosados e coerentes da Conscienciologia; as
abordagens racionais, circulares e didáticas; os altos estudos da consciência; a interdisciplinaridade exaustiva; a evolução integrada da consciência; o nivelamento evolutivo por cima; o modelo
evolutivo do Serenão; a reeducação generalizada evolutiva; a interassistencialidade evolutiva lógica; a teática evolutiva da Tudologia; a microminoria lúcida sem visionarismos; os debates diários;
a Refutaciologia ativa; o magistério reeducacional, ideal, na área da saúde humana; a inteireza da
consciência integral; a inteireza cosmoética; a completude da sabedoria prioritária; a autoapreensão da prioridade da proéxis; a autoconscientização das potencialidades mentaissomáticas; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
Parafatologia: a autovivência multidimensional do momento evolutivo; o autodesenvolvimento racional, emocional, consciencial, parapsíquico, social e parassocial do conscienciólogo;
o autodiscernimento capaz de interpretar e distinguir além da primeira vista; o upgrade do autoparapsiquismo; a sinalética energética parapsíquica; a visão dos olhos e dos paraolhos; a audição
dos ouvidos e dos paraouvidos; o megafoco também no autorrevezamento multidimensional.
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III. Detalhismo
Filiologia: a conscienciofilia.
Holotecologia: a cognoteca; a filosofoteca; a ciencioteca; a consciencioteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia;
a Autopensenologia; a Teaticologia; a Conscienciometrologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o cosmovisiologista; o semperaprendente da evolução.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga; a cosmovisiologista; a semperaprendente da evolução.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: corpus da Conscienciologia básico = o da autocompreensão conscienciológica do jovem inversor calouro, homem ou mulher; corpus da Conscienciologia avançado =
o da autocompreensão conscienciológica do tertuliano conscienciológico, veterano, homem ou
mulher.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 32
componentes estruturadores ou os pilares do corpus da Conscienciologia:
01. Autoconscienciometrologia: o conscienciograma; a autavaliação; a heteravaliação.
02. Autoparaprocedência: a origem e o retorno pós-dessomático da consciência.
03. Autopensenologia: lúcida, ativa, produtiva.
04. Coerenciologia: a intrarticulação mentalsomática integrada.
05. Consciencioterapia: a melhoria da consciência integral.
06. Cosmoeticologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
07. Cosmovisiologia: a amplitude autopensênica intra e extrafísica.
08. Curso Intermissivo: CI; pré-ressomático; o pré-requisito do conscienciólogo.
09. Desassediologia: o autodesassédio; o heterodesassédio.
10. Despertologia: o Homo sapiens despertus; o neopatamar decisivo.
11. Duplologia: a dupla evolutiva; o sinergismo proexológico em alto grau.
12. Estado vibracional: o EV; a chave de todas as portas da vida humana energética.
13. Evoluciologia: a inteligência evolutiva (IE), composta e pacificadora.
14. Gescon: a gestação consciencial; a megagescon.
15. Holobiografologia: as autorretrocognições sadias; a holobiografia pessoal.
16. Interassistenciologia: o Homo sapiens assistens.
17. Invexologia: a inversão existencial; a ASSINVÉXIS; a antecipação da consecução.
18. Macrossomatologia: o macrossoma do homem ou da mulher.
19. Ofiexologia: a oficina extrafísica ou ofiex pessoal.
20. Paradigma consciencial: a megaabordagem racional à consciência.
21. Parageneticologia: a Paracerebrologia Prática; a maior força do passado pessoal.
22. Princípio da descrença: o embasamento das autopesquisas prioritárias.
23. Proexologia: a programação existencial; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
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24.
nal (AM).
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Projeciologia: a projetabilidade lúcida (PL); a autoconscientização multidimensioRecexologia: a reciclagem existencial; a recin.
Serenologia: o Homo sapiens serenissimus; o modelo evolutivo máximo.
Seriexologia: o ciclo multiexistencial pessoal.
Tares: a tarefa do esclarecimento assistencial substituindo a tacon demagógica.
Tenepessismo: o Homo sapiens tenepessista.
Tridotalidade consciencial: os 3 megatrafores pragmáticos.
Verpons: as verdades relativas de ponta da Conscienciologia.
Vínculo consciencial: o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).

Realidades. De acordo com a Conscienciometrologia, eis, na ordem alfabética, 7 realidades específicas, derivadas do corpus da Conscienciologia, merecedoras de reflexão especial por
parte da conscin lúcida:
1. Autocentramento: a colocação dos 2 pés sobre a rocha e o mentalsoma no Cosmos
na hora crítica das megadecisões pessoais e grupais.
2. Autodidatismo: constante e crescente, técnico, no rumo da autopolimatia exaustiva
e seletiva perante a autevolução.
3. Autopesquisologia: o Curso de Longo Curso, diário, participativo, das Tertúlias
Conscienciológicas, baseado na Refutaciologia e nas abordagens teáticas, circulares ou convergentes.
4. Consciencialidade: a superioridade evolutiva, óbvia, da Neociência Conscienciológica sobre a Ciência Convencional Materiológica.
5. Momento: evolutivo, a vida intrafísica atual superior a 15 vidas pretéritas quanto às
oportunidades evolutivas individuais e em grupo.
6. Multidimensionalidade: a cultura transdimensional e lógica da Conscienciologia,
a partir do emprego das energias conscienciais e das autoparapercepções racionais.
7. Redignificação: do ser humano, evolutivamente autoconsciente e com bem-estar explícito, maduro e maior, capaz de ser bom exemplo no grupocarma.
Acessibilidade. O corpus da Conscienciologia é alcançado melhor, até o momento
(Ano-base: 2008), na Terra, por quem consegue processar as informações complexas da intermissibilidade pré-ressomática, ou seja: as conscins lúcidas instruídas pelo Curso Intermissivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes, com temas centrais homeostáticos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com o corpus da Conscienciologia, indicados para expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, circulares, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia.
02. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia.
03. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia.
04. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia.
05. Consciência cosmoética: Holomaturologia.
06. Curso Intermissivo: Intermissiologia.
07. Elenco da Conscienciologia: Conviviologia.
08. Escolha evolutiva: Experimentologia.
09. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia.
10. Iniciativa planetária pioneira: Experimentologia.
11. Intelecção: Mentalsomatologia.
12. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia.
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13. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia.
14. Pesquisador independente: Experimentologia.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia.

A CONSCIENCIOLOGIA É O PRIMEIRO MEGACORPO
DE IDEIAS, EM TODA A HISTÓRIA HUMANA, CAPAZ
DE PERMITIR AO HOMEM VIVER RACIONAL E TEATICAMENTE A MULTIDIMENSIONALIDADE PESSOAL.
Questionologia. Você já alcançou a visão do conjunto e refletiu sobre as respectivas
consequências dos princípios, verpons e neotécnicas da Conscienciologia? Tais princípios ajudam
a você de algum modo?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 77, 78, 82 a 85, 87, 88 e 91.

Enciclopédia da Conscienciologia

7391

CORPUS DE EVIDÊNCIAS
(AUTEXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O corpus de evidências é o conjunto de elementos, indícios, indicações, traços, sinais, provas, fatos e parafatos, capazes de sustentar determinada hipótese investigativa,
a partir da autopesquisa, de modo coeso, coerente e consistente.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo corpus é emprestado do idioma Latim, corpus, ―corpo; conjunto‖. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo evidência vem igualmente do
idioma Latim, evidentia, ―evidência; visibilidade; clareza; transparência; hipótese‖. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Conjunto de provas. 2. Estrutura factual. 3. Estrutura parafactual.
4. Repertório de indícios. 5. Grupo de indicações.
Neologia. As 3 expressões compostas: corpus de evidências da proéxis egocármica, corpus de evidências na proéxis grupocármica e corpus de evidências na proéxis policármica são
neologismos técnicos da Autexperimentologia.
Antonimologia: 1. Corpus da Conscienciologia. 2. Corpus delicti. 3. Corpus criminis.
Estrangeirismologia: o corpus de evidências; o modus operandi autexperimentador;
a otimização do know-how investigativo; o feedback consciencioterápico; o Argumentarium;
o Tertuliarium; o continuum da pesquisa intra e extrafísica; o breakthrough parapesquisístico pessoal; o Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade nas pesquisas prioritárias evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da Experimentologia; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; o corpus de pensenes da autexperimentação; as evidências pensênicas do discernimento.
Fatologia: o conjunto de informações fidedignas; a reunião de fontes esclarecedoras;
a compilação exaustiva dos materiais contidos na fonte; a acumulação de dados para fins científicos e não apologéticos; a autonomia da pesquisa; o paradigma mecanicista-fisicalista redutor das
evidências autopesquisísticas; as estratégias e métodos modernos utilizados na pesquisa; a Mesologia provedora; as inferências qualificadas acerca da investigação com base no corpus de evidências; o tratamento sistemático do material informacional selecionado e acumulado; o acervo documental; os tipos de provas ideais; a investigação e análise dos fatos; o alvo na análise circunstancial do objeto de pesquisa; as pistas fecundas; a mira detalhista do investigador; a análise das casuísticas importantes; os relatos de experiências vividas pelas cobaias entrevistadas como parâmetro de autopesquisa; o esboço e cooptação de análises biográficas; o corpus total de dados sintetizados; as peculiaridades do processo autoinvestigativo; a busca em escritos antigos para corroborações casuísticas atuais; o estudo em publicações científicas e enciclopédicas recentes; o pé-de-meia empregado na autopesquisa; a condição econômico-financeira interferindo na coleta de provas; a Perfilologia do grupocarma evidenciando o perfil do investigador; a autocorrupção e sabotagem na autopesquisa; a massa considerável de informações de ponta; os posicionamentos quanto ao Corpus da Conscienciologia; o paradigma consciencial; o fato de a conscin ser cobaia de si
mesma; as pesquisas no Holociclo e na Holoteca; o acervo de artefatos do saber; o conjunto de
Tecas; os neologismos esclarecedores de evidências autopesquisísticas; o voluntariado da CCCI;
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a docência parapedagógica e autopesquisística; a Consciencioterapia e a Conscienciometria como
ferramentas de autoinvestigação; a procura de melhores pistas para autossuperação; a resiliência
pesquisística; a abstração produtiva; a conscienciocentragem incrementando o saldo da Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); a desancoragem das interferências do passado; a persistência quanto
à conquista da autoimunidade aos pertúrbios exteriores; o aprendizado inicial do sobrepairamento
quanto aos fatos; o autoconhecimento alicerçando a autossegurança existencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as evidências do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; as retrocognições; a recuperação de cons; a assistência através da pesquisa; as assimilações energéticas intervenientes na autoinvestigação; os parafatos; os parafenômenos; a primazia das auto-heranças multiexistencias sobre as influências mesológicas; a Paragenética evidenciando-se na Genética; a tenepes; a participação frequente no Tertuliarium; as dinâmicas parapsíquicas; o Acoplamentarium; a Megaeuforização; as projeções conscienciais lúcidas; a eliminação dos bloqueios energéticos corticais; a ação positiva do arco voltaico craniochacral; a minipeça engrenada
no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Pesquisologia-Argumentologia-Debatologia; o sinergismo assimilação da teoria–autovivência da prática; o sinergismo bagagem experiencial atual–bagagem experiencial multidimensional; o sinergismo reflexão científica–autopesquisa evolutiva;
o sinergismo curiosidade-autopesquisa-leitura; o sinergismo descrenciológico autoquestionamento-heteroquestionamento-omniquestionamento; o sinergismo formulação do problema–levantamento de hipóteses–esclarecimento de dúvidas.
Principiologia: o princípio do megafoco mentalsomático na autopesquisa; o princípio
da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) maduro; o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da coerência; a teoria da correspondência; a teoria do conhecimento científico; a teoria da Hermenêutica Científica; a teoria das verdades relativas de ponta;
a teoria das neoideias; a teoria do autoconhecimento evolutivo; a teoria do autodiscernimento
multidimensional.
Tecnologia: as técnicas pesquisísticas da Conscienciologia; a técnica dos 100 procedimentos; a técnica conscienciológica das 50 vezes mais; a técnica do detalhismo na autopesquisa;
a técnica da circularidade; a técnica da exaustividade; a técnica da autochecagem racional permanente; a técnica da Cosmoética Destrutiva; a técnica do sobrepairamento analítico; o registro
técnico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da autorganização;
o laboratório conscienciológico da autexperimentação; o laboratório conscienciológico da
Paragenética; o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Parapesquisologia; o Colégio Invisível dos pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio Invisível da
Ressomatologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Paragenética;
o Colégio Invisível dos Proexistas; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: o efeito do diagnóstico mais preciso na indicação das tomadas de decisão;
a correção de rota como efeito da comprovação das evidências; os efeitos da constatação da bagagem experiencial na proéxis.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas quebras dos apriorismos diante de novas evidências.
Ciclologia: o fato desencadeante explicativo do ciclo de outros fatos.
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Enumerologia: a junção de elementos; a coletânea de fatos; o agrupamento de indícios;
a reunião de pistas; a indicação de rotas; a compilação de provas; o repertório de evidências.
Binomiologia: o binômio abordagem extrafísica–abordagem intrafísica; o binômio fatos-parafatos; o binômio tentativa-erro; o binômio forma-conteúdo.
Interaciologia: a interação conscins-consciexes nas investigações avançadas; a interação faculdades mentais–parapercepções multidimensionais; a interação causa-efeito; a interação
autodiscernimento-autodeterminação na pesquisa de campo; a interação consciência-fato; a interação racionalidade-autorreflexão; a interação autopesquisa constante–autorrenovações infindáveis; a interação realidades-pararrealidades.
Trinomiologia: o trinômio vontade granítica–intencionalidade fixada–autorganização
rigorosa na clarificação de fatos e parafatos.
Polinomiologia: o polinômio volição-intenção-decisão-determinação-sustentação na pesquisa.
Antagonismologia: o antagonismo procurar provas / esconder provas; o antagonismo
correr atrás / deixar para lá; o antagonismo obstinação madura / teimosia infantil.
Politicologia: a informaticocracia; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia; a lucidocracia; a teaticocracia; a cognocracia; a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico; as leis da Cosmoética.
Filiologia: a experimentofilia; a criticofilia; a desafiofilia; definofilia; a pesquisofilia;
a assistenciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: o medo do desconhecido.
Maniologia: a evitação da Filosofia do ignorantismo maníaco.
Mitologia: a busca da exclusão dos mitos, preconceitos, convencionalismos e dogmas.
Holotecologia: a definoteca; a cognoteca; a volicioteca; a intelectoteca; a experimentoteca; a mentalsomatoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Argumentologia;
a Refutaciologia; a Verbaciologia; a Autodeterminologia; a Autodecidologia; a Organizaciologia;
a Autoproexologia; a Evoluciologia; a Priorologia; a Recexologia; a Tenepessologia.
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 dupla conscin parapsíquica–amparador extrafísico; a conscin
enciclopedista; a conscin incansável; a conscin resoluta.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o acoplamentista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador lúcido; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário
conscienciológico; o tocador de obra; o homem de ação; o pesquisador conscienciólogo.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a acoplamentista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pésquisadora lúcida; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária
conscienciológica; a tocadora de obra; a mulher de ação; a pesquisadora consciencióloga.
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Hominologia: o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens heterocriticus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: corpus de evidências na proéxis egocármica = o conjunto de evidências
na vida humana indicadoras das recuperação de cons; corpus de evidências na proéxis grupocármica = o conjunto de evidências na vida humana sinalizadoras da realização de trabalho em
grupo conscienciológico; corpus de evidências na proéxis policármica = o conjunto de evidências
na vida humana orientadas no trabalho interassistencial diário da tenepes.
Culturologia: a cultura da investigação científica; a cultura de acumulação e manutenção atualizada de bancos de dados; a cultura dos registros sistemáticos; a cultura da pesquisa
conscienciológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o corpus de evidências, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agente confluencial: Confluenciologia; Neutro.
02. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
05. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
06. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
07. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
08. Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
09. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
10. Megafoco permanente: Megafocologia; Neutro.
11. Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
12. Paracientista: Experimentologia; Homeostático.
13. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
14. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
15. Voliciolina: Voliciologia; Neutro.

O CORPUS DE EVIDÊNCIAS NA AUTEXPERIMENTOLOGIA É RESULTADO DA AUTOINVESTIGAÇÃO DETALHISTA
E EXAUSTIVA, ALICERÇADA PELA RACIONALIDADE E LÓGICA DA CONSCIN-COBAIA NA EXECUÇÃO DA PROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, faz investigações detalhadas e exaustivas dos fatos e parafatos evidenciadores da autoproéxis? Tem lembranças de indicadores do Curso Intermissivo?
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CORPUS

EVIDÊNCIAS NA
(AUTOPROEXOLOGIA)

DE

PROÉXIS

I. Conformática
Definologia. O corpus de evidências na proéxis é o conjunto de elementos, indícios, sinais, provas, fatos e parafatos vivenciados pela conscin intermissivista lúcida, capaz de sustentar
determinada hipótese investigativa multidimensional, quanto às diretrizes e consecução da programação existencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo corpus é emprestado do idioma Latim, corpus, ―corpo; conjunto‖. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo evidência vem do idioma Latim,
evidentia, ―evidência; visibilidade; clareza; transparência; hipótese‖. Surgiu em 1537. O termo
programação procede do idioma Latim, programma, ―publicação por escrito, edital, cartaz‖; este
do idioma Grego, prógramma, ―ordem do dia; inscrição‖. Surgiu no Século XX. A palavra existencial provém do idioma Latim, existentialis, apareceu em 1898.
Sinonimologia: 1. Conjunto de evidências proexológicas. 2. Confirmações da vivência
proexista. 3. Provas corroboradoras da proéxis. 4. Corpus da pesquisa proexológica.
Neologia. As 3 expressões compostas corpus de evidências na proéxis, corpus de evidências na miniproéxis e corpus de evidências na maxiproéxis são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 1. Corpus de evidências da robéxis. 2. Corpus de evidências da invéxis. 3. Corpus de evidências da recéxis. 4. Corpus de evidências do incompléxis. 5. Corpus de
evidências da recin.
Estrangeirismologia: o upgrade proexológico; o neostatus recexológico; o breakthrough
pesquisístico; o abandono do status quo apriorístico; a saída do dolce far niente da interiorose;
a assunção da neoperformance evolutiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das prioridades autoproexológicas evolutivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Lembranças: páginas encriptadas.
Citaciologia: – “Nada proporciona maior capacidade de superação e resistência aos
problemas e dificuldades em geral, do que a consciência de ter uma missão para cumprir nesta
vida” (Viktor Emil Frankl, 1905–1997, médico e psiquiatra austríaco).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoproexologia; o corpus de pensenes da
proéxis; os tecnopensenes; a tecnopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os paratecnopensenes advindos da parceria amparador-assistente; a paratecnopensenidade oriunda do trabalho da equipe extrafísica.
Fatologia: o corpus de evidências na proéxis; a autoinvestigação detalhista da programação existencial da conscin; a escavação de pistas de vidas pretéritas; o início da autoinvestigação
com base na Cosmoética; a assunção do papel de arqueólogo-pesquisador das retrovidas; a utilização de ferramentas cosmoéticas; a recuperação de cons magnos; as retrocognições; a pesquisa
etnográfica; o levantamento de dados; as informações precisas e coerentes; a Mesologia do país
de ressoma; as comprovações da influência dos acontecimentos mundiais no ressomante; os talentos e ideias inatos; o interesse precoce pelas enciclopédias; as facilidades e obstáculos da relação familiar; o grau de recuperação de cons na adolescência; os cursos universitários; a escolha da
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profissão; as profissões das áreas da saúde e educação; a vocação assistencial; o possível desvio
da proéxis na fase adulta; a maxidissidência dos vínculos religiosos; o acesso à Conscienciologia;
as mudanças de base física; a fixação psicofisiológica auxiliando na consecução da proéxis; o posicionamento quanto ao Corpus da Conscienciologia; o nível teático do voluntariado conscienciológico; o vínculo proexológico; a fase preparatória e executiva da proéxis; os aportes existenciais; a APEX; a CONSCIUS; a docência; o autorado verbetográfico; a obra escrita; a megagescon; a ancoragem consciencial íntima; a conscienciocentragem; a participação voluntária na
condição de conscin-cobaia; a desancoragem dos traumas do passado; a saída da autovitimização;
a conquista da autoimunidade aos pertúrbios exteriores; o sobrepairamento na autopesquisa;
o autoconhecimento alicerçando a autossegurança; as autorreflexões diárias; a superação dos gargalos proexológicos; o completismo existencial evidenciando o acerto das escolhas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o mapeamento dos parafatos; o parapsiquismo abrindo vieses para
a multidimensionalidade; as lembranças do Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; o balanço
do autodesempenho na tenepes; a primazia das auto-heranças multiexistenciais sobre as influências mesológicas; a Paragenética influenciando a Genética; as vivências parapsíquicas no Tertuliarium; as dinâmicas parapsíquicas; as autovivências no Acoplamentarium; a megaeuforização;
as projeções lúcidas iniciais; a ação positiva do arco voltaico craniochacral; a minipeça no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o paracérebro coordenando o cérebro; a interassistencialidade do microcosmo repercurtindo no macrocosmo; o papel da minipeça interassistencial no fluxo do Cosmos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo retificação cosmoética–recomposição da interprisão
grupocármica; o sinergismo evolutivo recéxis-recin; o sinergismo ação-realização; o sinergismo
autocorreção-autodeterminação; o sinergismo maturidade biológica–maturidade humana–maturidade consciencial; o sinergismo autodeterminação–inteligência evolutiva (IE); o sinergismo
bagagem da vida atual–bagagem de vidas pretéritas; o sinergismo Memoriologia-Autoproexologia.
Principiologia: o princípio da exequibilidade das ideias inatas do Curso Intermissivo;
o princípio do dinamismo evolutivo; o princípio das prioridades evolutivas; o princípio da autorganização proexológica; o princípio do Universalismo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do autoconhecimento
evolutivo; a teoria da evolução pelos autesforços; a teoria da evolução conjunta; a teoria do descarte do imprestável; a teoria da recuperação das unidades de lucidez; a teática de 1% de teoria
e 99% do suor evolutivo na marcha rumo ao compléxis.
Tecnologia: a técnica da autodecisão; a técnica dos autoquestionamentos; a técnica do
detalhismo na autavaliação evolutiva; as técnicas autoconscienciométricas; a técnica de autobservação racional.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Ressomatologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Paragenética; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: os efeitos da vontade inquebrantável de colocar em prática as orientações
intermissivistas; o efeito da autodeterminação na aceleração da evolução; o efeito da vontade li-
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vre e racional; os efeitos das autodecisões firmadas no megafoco proexológico; os efeitos da
construção da bagagem experiencial especializada; os efeitos da persistência na proéxis.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo Curso Intermissivo; as neossinapses
provenientes das leituras úteis; as neossinapses derivadas do arrojo pesquisístico; as neossinapses das reciclagens intraconscienciais; as neossinapses geradas a partir dos debates construtivos; a aquisição de neossinapses heurísticas; as neossinapses precipitando a quebra da rigidez
autopensênica.
Ciclologia: o ciclo de realização vontade-intenção-decisão-determinação.
Enumerologia: os indícios da proéxis; os trafores sinalizadores; os aportes indicativos;
as evidências da linha proexológica; o aparecimento de fatos convergentes; a constatação de parafatos afins; a sinalética ratificadora do megafoco proexolíneo.
Binomiologia: o binômio vontade-motivação; o binômio autodisposição-empenho.
Interaciologia: a interação autodiscernimento-autodeterminação.
Crescendologia: o crescendo da autoconfiança na capacidade de autorrealização.
Trinomiologia: o trinômio vontade granítica–intencionalidade fixada–autorganização
rigorosa.
Polinomiologia: o polinômio volição-intenção-decisão-determinação-sustentação.
Antagonismologia: o antagonismo autodeterminação / autovacilação; o antagonismo
correr atrás / deixar para lá; o antagonismo proatividade / passividade; o antagonismo autenfrentamento evolutivo / titubeação regressiva; o antagonismo obstinação madura / teimosia infantil.
Paradoxologia: o paradoxo dos autesforços por melhores performances evolutivas eliminarem a competividade entre os compassageiros evolutivos.
Politicologia: a meritocracia; a Democracia Pura; o ato de agir com Cosmoética nas políticas pessoais autoprescritas.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo inserida na personalidade do intermissivista.
Filiologia: a criticofilia; a desafiofilia; a definofilia; a assistenciofilia; a pesquisofilia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome de Poliana.
Mitologia: a busca pela exclusão dos mitos e dogmas.
Holotecologia: a proexoteca; a cognoteca; a volicioteca; a intelectoteca; a experimentoteca; a mentalsomatoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia;
a Autodeterminologia; a Autodecidologia; a Organizaciologia; a Evoluciologia; a Priorologia;
a Recexologia; a Tenepessologia; a Traforologia; a Intermissiologia.
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; a conscin resoluta; a conscin autopesquisadora; a conscin proexista; a conscin completista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o acoplamentista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador lúcido; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário
conscienciólogo; o tocador de obra; o homem de ação; o intermissivista adaptado.
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Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a acoplamentista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora
existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora lúcida; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária
conscienciológa; a tocadora de obra; a mulher de ação; a intermissivista adaptada.
Hominologia: o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens heterocriticus; o Homo sapiens reflexivus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens conscientiocentricus; o Homo sapiens proexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: corpus de evidências na miniproéxis = as comprovações proexológicas
do intermissivista engajado na autassistência rumo ao compléxis; corpus de evidências na maxiproéxis = as comprovações proexológicas do intermissivista engajado na interassistência policármica rumo ao maxicompléxis.
Culturologia: a cultura da recéxis proexológica; o Multiculturalismo facilitando a recuperação de cons.
Taxologia. Sob a ótica da Autopesquisologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
20 atitudes favoráveis ao desempenho eficaz da proéxis:
01. Acuidade paraperceptiva interassistencial.
02. Autavaliação conscienciométrica.
03. Autempenho para superar os trafares.
04. Autenfrentamento por meio da autoconsciencioterapia.
05. Autoconscienciometria através da técnica da conscin-cobaia.
06. Autodesafios permanentes promovendo reciclagens.
07. Autodeterminação.
08. Autodirecionamento da pesquisa proexológica.
09. Autodisposição para as recins permanentes.
10. Autoincorruptibilidade.
11. Autoinventariologia.
12. Autopesquisa voltada para o compléxis.
13. Autossuperação das crises de crescimento.
14. Decidofilia aplicada à proéxis.
15. Identificação da autoimagem real.
16. Mapeamento de trafores.
17. Resiliência consciencial.
18. Sobrepairamento cosmoético na autopesquisa.
19. Superação dos gargalos evolutivos.
20. Vontade férrea.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomática, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais,
evidenciando relação estreita com o corpus de evidências na proéxis, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Alavancagem da proéxis: Proexologia; Homeostático.
Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
Autodesempenho proexológico: Proexologia; Homeostático.
Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Iniciativa pessoal: Voliciologia; Neutro.
Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
Megafoco permanente: Megafocologia; Neutro.
Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
Proexograma: Proexologia; Homeostático.
Subsunção proexológica: Maxiproexologia; Neutro.
Voliciolina: Voliciologia; Neutro.

O CORPUS DE EVIDÊNCIAS NA PROÉXIS É O SALDO
AUTOINVESTIGATIVO ÚTIL, RESULTANTE DO DETALHISMO
E EXAUSTIVIDADE NA ESCAVAÇÃO DE PISTAS, INDÍCIOS
E PROVAS, FACILITANDO A EFETIVAÇÃO DO COMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, pesquisa os fatos e parafatos evidenciadores da
autoproéxis? Quais técnicas utiliza? Os resultados sinalizam para o compléxis ou o incompléxis?
Bibliografia Específica:
1. Alegretti, Wagner; Retrocognições: Pesquisa da Memória de Vivências Passadas; pref. Waldo Vieira; 310
p.; 23 caps.; 4 seções; 92 filmes; 1 foto; 1 microbiografia; glos. 300 termos; 68 refs.; alf.; 20 x 15 cm; br.; 2ª Ed. rev.;
Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 23 a 189.
2. Bastiou, Jean Pierre; Globe-Trotter da Consciência: Do Yoga à Conscienciologia; revisores Laênio Loche;
Marcia Abrantes; Giselle Salles; & Marcelo Chalitta; 322 p.; 6 caps.; 1 cronologia; 1 foto; 5 ilus.; 1 microbiografia; glos.
150 termos; 14 refs.; alf.; geo.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC);
Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 27 a 256.
3. Guimarães, Tânia; Autocriticidade Cosmoética: Enfrentamento do Mito de Assistência; Anais de Estudos
do Colégio Invisível da Cosmoética; Foz do Iguaçu, PR; 2007; Journal of Conscientiology; IAC; Trimestral; Vol. 10,
N. 37-S; 21 enus.; 7 refs.; Evoramonte; Portugal; 2007; páginas 11 a 28.
4. Lacerda, Maria Thereza B.; A Pedra do Caminho; 196 p.; 10 caps.; 44 refs.; 20 x 15 cm; br.; Associação
Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 8 a 168.
5. Rumel, J. Francis; Introdução aos Procedimentos de Pesquisas em Educação; trad. Jurema Alcides Cunha;
354 p.; 11 caps.; 32 refs.; 21,5 x 16 cm; Artmed; Porto Alegre, RS; 1972; páginas 1 a 164.
6. Thomas, Gary; Pring, Richard; & Colaboradores; Educação Baseada em Evidências: A Utilização dos
Achados Científicos para a Qualificação da Prática Pedagógica (Evidence-Based Practice in Education); pref.; & revisora Maria Clara Bueno Fischer; trad. Roberto Cataldo Costa; 256 p.; 14 caps.; 23 x 16 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS;
2007; páginas 57 a 90.
7. Vieira, Waldo; Manual da Proéxis: Programação Existencial; 170 p.; 40 caps.; 22 x 14 cm; 2ª Ed.; IIPC;
Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 5 a 139.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1080 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 Innternacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 602 a 608.
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Enciclopédia da Conscienciologia

7401

CORREÇÃO DE ROTA
(AUTORRECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A correção de rota é o ato, processo ou efeito de a conscin proexista, homem ou mulher, corrigir, aprimorar, mudar ou alterar para melhor (Recexologia) a conduta pessoal (Etologia) ou a programação existencial (Autoproexologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo correção procede do idioma Latim, correctio, ―correção; emenda; ação de refazer ou retomar para pôr direito o que não está certo ou adequado; censura; reprimenda; exprobação; reforma‖. Apareceu no Século XIV. O termo rota vem do idioma Francês,
route, ―via; caminho‖, e este do idioma Latim Popular, rupta, ―caminho rasgado; desbravado‖.
Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Acerto de rota. 02. Correção de rumo; mudança de rumo. 03. Mudança do megafoco; reparação de rumo. 04. Mudança de rota; mudança do roteiro. 05. Reparo
de rota. 06. Renovação existencial. 07. Reforma existencial. 08. Renovação proexológica.
09. Reajuste proexológico; retificação existencial. 10. Autoreencaminhamento; melhoramento
do autodestino; nova diretriz proexológica; revisionismo cosmoético.
Neologia. As duas expressões compostas correção de rota antecipada e correção de rota posterior são neologismos técnicos da Autorrecexologia.
Antonimologia: 01. Desvio de rota; desvio do rumo. 02. Engano de rota. 03. Erro de
rota. 04. Desvio de proéxis; vida desorganizada. 05. Mesmice existencial. 06. Existência
estática. 07. Vida sem proéxis. 08. Autodesorganização existencial; desnorteamento existencial;
desorientação pessoal; despriorização evolutiva. 09. Antiproexologia; ectopia consciencial; indefinição existencial. 10. Acostamento evolutivo; perda de rumo; robotização existencial.
Estrangeirismologia: o Proexarium; o modus operandi pessoal da proéxis; o turning
point.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Megafoco: primeiro autodiscernimento.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autoproexologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade.
Fatologia: a correção de rota; o roteiro evolutivo; o itinerário intrafísico; o mapa oficial
da trilha pessoal; o projeto de vida humana; as metas existenciais; a planificação existencial; os
testes pessoais; a mudança do caminho pessoal; a mudança da trajetória individual; a retomada de
tarefa; a melhoria da autobiografia; o roteiro pessoal cosmoético; a intencionalidade sadia; o juízo
autocrítico; a maxidissidência ideológica; o ato de dar meia-volta na existência; a guinada de 180
graus na trajetória humana; a revisão existencial; a reconstrução existencial; a reconstituição dos
passos; os ajustamentos; a saída do marasmo; a profundidade das reformas; a ampliação dos
limites; a identificação das demandas; a reforma íntima; o estatuto pessoal de hombridade; a lisura pessoal; o nível da autoconscienciosidade; a incorruptibilidade; a honorabilidade; a retidão;
a conduta ilibada; o senso do autodiscernimento; o emprego do cosmoeticograma; as cláusulas da
autoconduta; a austeridade intraconsciencial; a exatidão dos atos pessoais; o ajustamento pessoal
ao grupo evolutivo; a vida humana cosmolínea.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as propostas pré-ressomáticas; a autocorreção parapsíquica; a convalidação parapsíquica dos atos pessoais por
meio do amparo de função extrafísico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodiscernimento–acerto do roteiro evolutivo.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da autorganização; a teoria do revisionamento cosmoético; a teoria da renovação proexológica; a teoria da autoincorruptibilidade; a teoria da priorização evolutiva; a teoria da escolha racional; a teoria do círculo virtuoso.
Tecnologia: a técnica da reciclagem existencial.
Voluntariologia: o voluntariado da Proexologia; o voluntariado conscienciológico como propulsor das recins.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Proexistas.
Efeitologia: os efeitos resultantes das renovações intraconscienciais efetuadas pela
conscin reciclante.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas renovações; as parassinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo das neoideias retificadoras; a autocompreensão do ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a correção autocrítica; a correção evolutiva; a correção cosmoética;
a correção da autopensenidade; a correção da bússola consciencial; a correção da autoimagem;
a correção do curso evolutivo.
Binomiologia: o binômio abnegação-moréxis.
Interaciologia: a interação experiência pessoal–releitura proexológica; a interação
cons recuperados–reajuste de rota.
Crescendologia: o crescendo autavaliação–reperspectivação íntima.
Trinomiologia: o trinômio recin–recéxis–realinhamento da proéxis; o trinômio construção-desconstrução-reconstrução.
Antagonismologia: o antagonismo autocrítica / autocorrupção; o antagonismo cérebro
/ subcérebro; o antagonismo coerência / incoerência; o antagonismo verdade / mentira; o antagonismo retrocesso / avanço; o antagonismo descompasso / afinação; o antagonismo engano
/ reparo.
Paradoxologia: o paradoxo da desconstrução corretiva.
Politicologia: a recexocracia; a democracia; a proexocracia (Cognópolis); a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a recexofilia; a neofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a proexofobia; a recexofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da dispersão; a síndrome da
apriorismose; a síndrome da mesmice; a síndrome da insegurança.
Maniologia: a fracassomania; a megalomania.
Holotecologia: a recexoteca; a evolucioteca; a proexoteca; a experimentoteca; a volicioteca; a autocognoteca; a invexoteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Autopesquisologia; a Autexperimentologia;
a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Autopriorologia; a Autocoerenciologia; a Cosmoeticologia;
a Holomaturologia; a Voliciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin com GPS evolutivo; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o retomador de proéxis.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a retomadora de proéxis.
Hominologia: o Homo sapiens autocorrector; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens hermeneuticus; o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: correção de rota antecipada = a consecução da reciclagem da proéxis
ainda na juventude própria da conscin inversora existencial; correção de rota posterior
= a consecução da reciclagem da proéxis na maturidade e até com a técnica de mais 1 ano de
vida.
Culturologia: a cultura da Recexologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a correção de rota, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
05. Interação dos recebimentos: Proexologia; Homeostático.
06. Lisura: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
08. Retomador de tarefa: Recexologia; Homeostático.
09. Rota de colisão: Conviviologia; Nosográfico.
10. Verdade prioritária: Verponologia; Homeostático.
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A CORREÇÃO DE ROTA DA PROÉXIS PESSOAL DEVE
SER ABORDADA COM NATURALIDADE, POIS ATINGE
A MAIORIA DAS CONSCINS LÚCIDAS EM FUNÇÃO DAS
VICISSITUDES INERENTES À PRÓPRIA VIDA INTRAFÍSICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já promoveu alguma categoria de correção de
rota da própria proéxis? Quais foram os resultados?
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CORREDOR HEURÍSTICO
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O corredor heurístico é o fluxo do conjunto de condições existenciais, intra
e extrafísicas da conscin lúcida, capazes de embasar o ciclo de criatividade ou inventividade aguda no universo das tarefas do esclarecimento (tares), da policarmalidade ou da programação existencial (proéxis).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo corredor vem do idioma Latim, currere, ―correr‖. Apareceu no Século XIII. O vocábulo heurístico é de origem controversa, provavelmente do idioma Grego, heurísko, ―encontrar; descobrir; inventar; obter‖. Surgiu em 1899.
Sinonimologia: 1. Corredor verponológico. 2. Cipriene mentalsomático. 3. Ciclo de
inventividade aguda. 4. Linha de montagem heurística.
Neologia. As 3 expressões compostas corredor heurístico, minicorredor heurístico
e megacorredor heurístico são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Cipriene. 2. Período de inatividade criativa. 3. Achismo. 4. Ignorantismo.
Estrangeirismologia: os insights consecutivos; o breakthrough mentalsomático; o Heuristicarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: o fluxo ordenado de neoideias, neoconstructos, neopensenes, neoverpons,
neoperspectivas, neoteorias, neotécnicas, neorrealidades e neoempreendimentos objetivando o mesmo fim.
Fatologia: o corredor heurístico; a corrente de descobertas; a fase pessoal extremamente
criativa; a reação em cadeia inventiva; a alavancagem máxima das pesquisas; o escancaramento
dos canais cognitivos; a apreensão súbita; a vertente da descoberta; o acume da engenhosidade;
a maxipenetração da perspicácia discernidora; a voragem intelectiva; a catálise da autocognição;
a acumulação arquivística, mentalsomática e pragmática; a maturidade dos indícios originais;
a acabativa pesquisística por atacado; o período mais criativo da vida humana; a criação paciente
do corredor heurístico; a reunião dos estilhaços da implosão das verpons; o planejamento gradual
do corredor heurístico; a fase da colheita das pesquisas acumuladas; os dividendos do suor pesquisístico; as proposições técnicas cosmovisiológicas e atacadistas; a faixa etária do pesquisador
ou pesquisadora; o êxito sobre o desconhecido; a quebra dos segredos; a clivagem dos arcanos
magnos; a potencialização da serendipitia; a pangrafia; o cipriene inventivo; o toque de Midas
heurístico; a primener heurística; o céu de brigadeiro intelectual; o mar de almirante mentalsomático; a condição do tudo azul; a aceleração da História Pessoal; a Metodologia da descoberta;
o cosmograma; a Holoteca; o Holociclo; a Cognópolis.
Parafatologia: a abertura mnemônica, parapsíquica e pangráfica; a Central Extrafísica
da Verdade (CEV).
III. Detalhismo
Voluntariologia: a Instituição Conscienciocêntrica (IC); a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium).
Filiologia: a neofilia; a xenofilia.
Holotecologia: a criativoteca; a heuristicoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Mentalsomatologia; a Heuristicologia; a Verponologia; a Autopesquisologia; a Cosmovisiologia; a Cosmoeticologia; o Paradireito.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin dinâmica; o ser desperto.
Masculinologia: os arquitetos das neoverpons; o tenepessista; o projetor consciente;
o epicon lúcido; o conscienciólogo; o professor; o agente retrocognitor; o pesquisador; o cientista;
o inventor; o teleguiado autocrítico.
Femininologia: as arquitetas das neoverpons; a tenepessista; a projetora consciente;
a epicon lúcida; a consciencióloga; a professora; a agente retrocognitora; a pesquisadora; a cientista; a inventora; a teleguiada autocrítica.
Hominologia: o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens polycarmicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicorredor heurístico = a primeira fase de criatividade das gescons da
conscin lúcida; megacorredor heurístico = a fase existencial da megagescon ou obra-prima da
conscin lúcida.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o corredor heurístico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
2. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
3. Aprofundamento da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
4. Fruto experimental: Experimentologia; Homeostático.
5. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
6. Repetição paciente: Experimentologia; Homeostático.
7. Verpon: Experimentologia; Homeostático.

TODA CONSCIN PODE PASSAR PELA FASE DA VIDA
HUMANA DO CORREDOR HEURÍSTICO OU CICLO DE
AGUDA INVENTIDADE. O MAIS RELEVANTE É SABER
APROVEITAR O PERÍODO SUPERCRIATIVO COM LUCIDEZ.
Questionologia. Você já vivenciou a passagem de alguma fase extremamente criativa
pelo corredor heurístico? Quais verpons surgiram daí? Você já passou por quantos corredores
heurísticos nesta vida intrafísica? Você está preparado para nova fase ainda mais criativa?
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CORRENTE BARATROSFÉRICA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A corrente baratrosférica é a conjugação, no tempo (Cronêmica) e no espaço (Proxêmica) de intoxicações comunicativas, gráficas, editoriais, comerciais, televisivas, cinematográficas e teleinformáticas de determinada linha de criatividade anticosmoética, heterassediadora, formando reações em cadeia como sequelas das inculcações de consréus, conscins
e consciexes, conscientes ou inconscientes, promotoras de ações anticosmoéticas conjuntas e persistentes.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra corrente vem do idioma Latim, currens, particípio presente de
currere, ―correr; correr em socorro; correr para os braços de alguém; esparramar‖. Apareceu no
Século XVI. O vocábulo báratro provém do mesmo idioma Latim, barathrum, ―abismo onde se
lançavam os criminosos‖, e este do idioma Grego, bárathron, ―buraco profundo; abismo; voragem; inferno‖. Surgiu no Século XVII. O termo esfera deriva também do idioma Grego, sphaíra,
―todo corpo redondo; bola para jogar‖. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Teia baratrosférica. 02. Teia heterassediadora. 03. Corrente cultural regressiva. 04. Corrente ideativa de atraso. 05. Corrente anticosmoética. 06. Inspiração heterassediadora. 07. Ilogicidade anticosmoética. 08. Linha de montagem assediadora. 09. Heterointoxicação comunicativa. 10. Inculcação baratrosférica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo corrente:
correntão; correntense; correnteza; correntinense; correntino; correntio; correntista; correntoso.
Neologia. As 3 expressões compostas corrente baratrosférica, corrente baratrosférica
restrita e corrente baratrosférica ampla são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Corrente Interlúdica. 02. Corrente evolutiva. 03. Corrente do
bem. 04. Logicidade cosmoética. 05. Retilinearidade cosmoética. 06. Inventividade cosmoética. 07. Inspiração evolutiva. 08. Ascendência evolutiva. 09. Criatividade responsável. 10. Criatividade sensata.
Estrangeirismologia: o rapport negativo; o nonsense da inconsequência evolutiva;
o Trafarium.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto aos instintos humanos do homem ou da mulher.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Parapatologia mantido por meio de comunicações baratrosféricas; os xenopensenes; a xenopensenidade; a cadeia de baratropensenes; a baratropensenidade; os entropopensenes; a entropopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os inculcopensenes; a inculcopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os
malignopensenes; a malignopensenidade; o círculo de morbopensenes; a morbopensenidade; os
nosopensenes; a nosopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; a prisão dos patopensenes; a patopensenidade; o rompimento da cadeia dos pensenes doentios por meio da Reeducaciologia; os reciclopensenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: a corrente baratrosférica; a corrente grupocármica de baixo nível; os grilhões
grupocármicos; os raciocínios viciosos; a cadeia de enganos; o porão consciencial; a corrente de
acidentes de percurso; o ricochete de erros; a tríade da erronia; o ato de teimosia na erronia; os
elos ideológicos doentios; a monovisão patológica; as contaminações semipossessivas; as séries
televisivas de violência; as séries cinematográficas mafiosas; as cadeias de revertérios da Infortu-
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nística; a torcida pró-vilão; a exaltação do pseudo-herói; o falso herói; o anti-herói; a máfia assediadora humana; as sagas multimidiáticas como reações em cadeia de assédios baratrosféricos;
a cadeia de efeitos equivocados; as séries sobre vampirismos assediadores; as edulcorações dos
ilícitos; os amores bandidos; as paixões e violências explícitas confessadas e proclamadas com júbilo; a manutenção da cadeia de cangas interconscienciais; as lavagens subcerebrais; a ausência
de desconfiômetro; a falta da logicidade cosmoética.
Parafatologia: as cartelizações das consréus; as heterointoxicações comunicativas, gráficas, editoriais, televisivas, cinematográficas e telemáticas; os heterassédios como sequelas das
inculcações baratrosféricas; a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a ignorância a respeito das Centrais Extrafísicas; a compulsão para cometer, outra vez, mentalmente, os mesmos deslizes pessoais, repetitivos, seculares, multiexistenciais, baratrosféricos; as alimentações das consréus conseneres;
o acesso às conscins incautas; o agrupamento das ideias fixas da Baratrosfera.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo das associações de ideias; o sinergismo automotivação
interassistencial–brio cosmoético.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da descrença; o princípio de nenhum erro justificar outro erro; o princípio dos meios nem sempre justificarem os fins.
Codigologia: os códigos mafiosos; a ignorância quanto ao código pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado e construindo a autoimunidade consciencial.
Teoriologia: a teoria da assedialidade interconsciencial; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da reurbex.
Tecnologia: a técnica da paraconfrontação desassediadora; as técnicas conscienciométricas; a técnica de confrontar conceitos opostos; as cunhas mentais técnicas patológicas; as neotecnologias comunicativas alastrando ampla e rapidamente as apologias anticosmoéticas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos autores conscienciológicos; o Colégio Invisível da
Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos autodefensivos da Geopolítica Desassediadora; os efeitos desastrosos da não paralisação da cadeia de acidentes de percurso; os efeitos indutores à patopensenização dos holopensenes doentios; os efeitos autointoxicantes das evocações patopensênicas;
o efeito bola de neve dos autocomprometimentos patológicos.
Neossinapsologia: as neossinapses recicladoras promovidas pelo desassédio mentalsomático.
Ciclologia: o ciclo assim-desassim; o ciclo de neoideias; o ciclo alternante algoz-vítima; o ciclo alternante sedutor-seduzido; o ciclo patológico da vingança; o ciclo retroalimentador autopensenes-holopensenes.
Enumerologia: as opções pelo pior; as emoções subcerebrais; as segundas intenções; as
permissividades espúrias; as amoralidades consentidas; os acumpliciamentos conscientes; as viciações crescentes.
Binomiologia: o binômio dedução-indução; o binômio conscin malintencionada–consciex assediadora.
Interaciologia: a interação autocrítica-heterocrítica; a interação autocorrupção-heterocorrupção; a interação patológica autassédio-heterassédio.
Crescendologia: o crescendo de danos dos erros sequenciais incontidos; o crescendo
erro–insistência consciente no erro–resultado trágico; o crescendo evolutivo ciclo vicioso–ciclo
virtuoso.
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Trinomiologia: o trinômio contrapontos-convergências-divergências; o trinômio lavagem subcerebral–lavagem cerebral–lavagem paracerebral.
Polinomiologia: o polinômio egoísmo-orgulho-irracionalidade-interassedialidade;
o polinômio paraprofilático EV–autencapsulamento–blindagem ambiental–acesso à CEE.
Antagonismologia: o antagonismo autolucidez / obnubilação consciencial diante dos
ataques extrafísicos; o antagonismo cosmovisão / monoideísmo.
Paradoxologia: o paradoxo interpresidiário miniganhos imediatos–megaperdas seculares; o paradoxo dias de erro–anos de retratação–séculos de recomposição.
Politicologia: a asnocracia; a baionetocracia; a assediocracia predominando na Terra
Planeta-Hospital; a lucidocracia nascendo por meio da Cosmoética.
Legislogia: a lei da afinidade; a lei do menor esforço autocrítico; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a raciocinofilia; a desassediofilia; a evoluciofilia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da
baratrosfera (SAB); a síndrome da patopensenidade.
Maniologia: a riscomania; a toxicomania; a ludomania.
Mitologia: as realidades baratrosféricas por detrás dos mitos atemorizantes.
Holotecologia: a recexoteca; a comunicoteca; a argumentoteca; a controversioteca;
a paradoxoteca; a cognoteca; a criticoteca; a discernimentoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Perdologia; a Desviologia; a Errologia; a Nosopensenologia; a Comunicologia; a Grupocarmologia; a Ciclologia; a Autodiscernimentologia;
a Reeducaciologia; a Recexologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a consener;
a conscin incauta; a isca humana inconsciente; o vampiro na condição de sinônimo de megassediador.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o megassediador.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a megassediadora.
Hominologia: o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens acriticus; o Homo
sapiens idolatricus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens exaggerator; o Homo sapiens
aberrans; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens inattentus; o Homo sapiens negligens;
o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens retromimeticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: corrente baratrosférica restrita = a manifesta em círculo humano acanhado, paroquial ou regional; corrente baratrosférica ampla = a manifesta através dos continentes
e nas megamídias empolgando milhões de conscins incautas.
Culturologia: os idiotismos culturais; as multiculturas baratrosféricas reproduzidas intrafisicamente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a corrente baratrosférica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
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Agente desencadeador: Evoluciologia; Homeostático.
Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
Categoria de comunicação: Comunicologia; Neutro.
Ciclologia: Holociclologia; Neutro.
Criatividade irresponsável: Parapatologia; Nosográfico.
Desamarração: Conviviologia; Neutro.
Equívoco: Parapatologia; Nosográfico.
Erro crônico: Errologia; Nosográfico.
Grupo de neoideias: Mentalsomatologia; Neutro.
Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
Nosopensene: Nosopensenologia; Nosográfico.
Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
Síndrome da abstinência da Baratrosfera: Parapatologia; Nosográfico.
Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

SOMENTE A REEDUCAÇÃO INTRACONSCIENCIAL, POR
MEIO DAS TAREFAS DO ESCLARECIMENTO, EM LARGA
ESCALA, PODERÁ DEBELAR O FLAGELO DAS CORRENTES BARATROSFÉRICAS AFLIGINDO A HUMANIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda participa de alguma corrente baratrosférica? Como criador-algoz ou usuário-vítima?
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CORRIDA ARMAMENTISTA
(CONFLITOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A corrida armamentista é o processo desenfreado de compra, venda e fabricação de armas para emprego em guerras, demonstrações de força e pressões geopolíticas de
intimidação, gerando, notadamente, armazenagem, aumento de arsenal bélico e hegemonia militar.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo corrida deriva do verbo do idioma Latim, currere, ―deslocar-se rapidamente alternando saltos curtos com ambos os pés‖. Surgiu no Século XIII. A palavra armamentista provém do mesmo idioma Latim, armamentus, ―conjunto de armas; preparação de armas; equipamentos de navio‖. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Concorrência armamentista. 2. Competição mercantil de armas.
3. Rivalidade armamentista.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 42 cognatos derivados da palavra armamento:
antiarmamentista; antiarmas; arma; armação; armada; armadeira; armadilha; armadilhar; armado; armador; armadora; armadoura; armadura; armagedom; armamentismo; armamentista;
armão; armar; armaria; armeiro; armidouto; armífero; armígero; armipotente; armíssono; armista; armistício; armoriada; armoriado; armorial; armoriar; autodesarmamento; desarmada;
desarmado; desarmador; desarmadora; desarmamentismo; desarmamentista; desarmamento;
desarmar; desarme; superarmas.
Antonimologia: 1. Eliminação do comércio de armas. 2. Desarmamento. 3. Diminuição das reservas de armas. 4. Redução da capacidade marcial. 5. Desmilitarização.
Estrangeirismologia: a Pax Americana enquanto visão política produzindo a superpotência; a deep internet canalizando o mercado negro de armas; o programa Star Wars de hegemonia militar espacial; o sistema de mísseis patriot lançados dos navios americanos na guerra do Iraque; o mastermind replicando a Baratrosfera no planeta através do uso das armas; a síndrome do
shell shock atormentando os veteranos de guerra; o paintball enquanto esporte de simulação de
combate; os eventos competitivos dos videogames de guerra; o hardpower conquistando pela força; o softpower aproximando pelo exemplo; a imprescindibilidade do modus vivendi pacífico na
modificação da conduta bélica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade pacífica.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Existem armas legais?
Coloquiologia: a inveja é a arma do incompetente; em tempo de guerra não se limpam
armas; o ato de emendar os bigodes; a cobra vai fumar; faça amor não faça guerra.
Citaciologia. Eis duas citações pertinentes ao assunto: – Tenho um par romântico em todos os meus filmes: uma arma (Arnold Schwarzenegger, 1947– ). Há pouca razão nas armas
(Públio Virgílio Marão, 70–19 a.e.c.).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da insegurança; o holopensene pessoal do belicismo; os patopensenes; a patopensenidade; os xenopensenes; a xenopensenidade; os baratropensenes; a baratropensenidade; os misopensenes; a misopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os estultopensenes; a estultopensenidade; os esquizopensenes; a esquizopensenidade; os
malignopensenes; a malignopensenidade; a carência da ortopensenidade; a ausência dos evoluciopensenes; a negação da evoluciopensenidade; a manipulação extrafísica assediadora na pensenidade
criminosa dos senhores da guerra; a necessidade dos pensenes cosmoéticos da convivialidade sadia.
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Fatologia: a corrida armamentista; o mercado de armas gerando desconfiança entre as
nações; o abastecimento armeiro; a modernização do arsenal nacional; a preparação para a guerra;
o tráfico de influências dos lobistas da indústria de armas; os subsídios estatais à industria bélica;
a retórica oficial da necessidade de venda de armas por vias legais; o senhor das armas empedernido diante da morte de inocentes; a vontade malévola da destruição; a fascinação pelo grotesco;
a capacidade de coação e imposição das superpotências bem armadas; as armas de destruição em
massa gerando o medo do extermínio; a ambiguidade entre a necessidade de segurança e conduta
beligerante ativa das potências militares; os governos armando oficialmente a população civil;
a falsa sensação de segurança do portador de armas; o clube do rifle americano incentivando
o uso de armas; a empresa fabricante de armas de brinquedo estimulando crianças à belicosidade;
a arma enquanto presente natalino às crianças estadunidenses; o deslocamento da corrida armamentista para o espaço sideral; o projeto guerra nas estrelas; a militarização do espaço conferindo
maior poder controlador às superpotências; o espaço sideral enquanto campo de batalha para dominação terrestre; a ameaça da guerra cibernética; o vírus de computador sendo usado qual arma
de guerra informacional; a construção de robôs assassinos para substituir os soldados; a granada
estilhaçante; a baioneta envenenada; a bomba de efeito moral; a bomba de fósforo branco causando queimaduras nos corpos das vítimas; a bomba de napalm desfolhando as florestas; o coquetel
molotov; a bala de borracha; o morteiro; o obus; o bombardeio cirúrgico atingindo hospitais; as
minas terrestres ferindo e matando milhares de desavisados; o estupro usado igual arma nas guerras africanas; o míssil balístico levando destruição aos pontos mais longínquos do planeta; o submarino carregando armas nucleares; a necessidade do exemplarismo e da liderança cosmoética ao
invés do uso e demonstração de força; o Tratado de Comércio de Armas, votado na Organização
das Nações Unidas (ONU) enquanto marco regulatório no controle da venda de armas convencionais a países violadores dos direitos humanos (Ano-base: 2012); a assinatura do Tratado de Ottawa proibindo a produção, estocagem, transferência e uso de minas antipessoais (Ano-base: 1997);
a Anistia Internacional enquanto oposição ao comércio mundial de armas; a pacificação mundial.
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paravivência baratrosférica nos bolsões holopensênicos bélicos; o desconhecimento da multidimensionalidade; a necessidade de acesso à Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a saída das interprisões grupocármicas multiexistenciais pela assistência holocármica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo dinheiro-armas; o sinergismo ciência–desenvolvimento
bélico; o sinergismo diferenças-conflitos; o sinergismo força física–força militar; o sinergismo
satisfação malévola–crueldade; o sinergismo fabricação de armas–compra e venda de armas.
Principiologia: a falta do princípio da descrença (PD); o princípio “se 1 não quer,
2 não brigam”; o princípio da hegemonia militar; o princípio de talião; o princípio da inseparabilidade grupocármica; a ausência do princípio cosmoético do não acumpliciamento com a violência; o desconhecimento do princípio da maxifraternidade.
Codigologia: a inexistência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a falta do código
grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da reurbanização extrafísica; a teoria da consciex reurbanizada;
a teoria das interprisões grupocármicas.
Tecnologia: a técnica militar da posição elevada; as técnicas de ataque; as técnicas de
defesa; as técnicas estrategistas; a necessidade da técnica de viver evolutivamente; a premência
na reaprendência das técnicas da convivialidade sadia; a necessidade da vivência diária da técnica da serenização autopensênica; o aprendizado da técnica da anticonflituosidade-autopacificação.
Voluntariologia: a necessidade do voluntariado cosmoético.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Parapedagogiologia.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito mortal do tiro; o efeito aniquilador da bomba; o efeito perturbador
do medo; o efeito enlouquecedor da guerra; o efeito intimidador da agressividade; a ausência do
efeito acalentador da paz; a falta do efeito apaziguador da diplomacia.
Neossinapsologia: a necessidade das neossinapses abrangentes da Cosmovisiologia;
a pouquidade das neossinapses da racionalidade cosmoética; a premência das neossinapses esclarecedoras da Verponologia; a urgência das neossinapses acolhedoras da convivialidade; a carência das neossinapses tranquilizadoras da paz; a falta das neossinapses libertadoras do autoparapsiquismo; a indispensabilidade das neossinapses orientadoras da Paradireitologia.
Ciclologia: o ciclo autassédio-heterassédio; o ciclo incongruente conflito armado–mediação iníqua–conciliação coagida; o ciclo paz-guerra; o ciclo armamento obsoleto–armamento
moderno; o ciclo ataque-defesa; o ciclo apogueu-queda; a necessidade do ciclo educação-diálogo-cooperação.
Enumerologia: as armas químicas; as armas biológicas; as armas nucleares; as armas
navais; as armas robóticas; as armas voadoras; as armas brancas.
Binomiologia: o binômio ameaça real–ameaça imaginária; o binômio pax romana–pax
americana; o binômio imoralidade-amoralidade; o binômio guerra-matança; o binômio persuasão-dissuasão; o binômio genocida–herói condecorado; o binômio satélites militares–satélites de
assediadores; o binômio bombas inteligentes–acidentes estúpidos; o binômio necessidade de emprego–mão de obra qualificada em armas; o binômio patológico tecnologia militar–tecnologia
civil; a falta do binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação pesquisa armamentista eletronótica–tecnologia destrutiva;
a interação patológica material humano–material bélico; a interação homem–animal pré-humano enquanto máquina de guerra; a interação poder naval–poder aéreo–poder terrestre; a interação econômica orçamento nacional–gastos militares; a interação nanotecnologia–armas inteligentes; a necessidade da interação Paradireito–conduta cosmoética.
Crescendologia: o crescendo realidade virtual–realidade concreta; o crescendo avião
de combate pilotado–avião de combate não-tripulado–avião de combate autônomo; o crescendo
indivíduo amoral–Socin Patológica; o crescendo bacamarte-espingarda-metralhadora; o crescendo discordâncias políticas–baixas civis; a necessidade do crescendo paz íntima–paz geral;
o crescendo controle de armas–eliminação das armas.
Trinomiologia: o trinômio nosográfico conflituosidade-competitividade-inassistência;
o trinômio militar exército-marinha-aeronáutica; o trinômio nosográfico arsenal militar–paiol–
–depósito de armas; o trinômio naval fragata–porta-aviões–submarino nuclear; a falta do trinômio cosmovisiológico Paradireitologia-Cosmoética-Megafraternidade; o trinômio interativo intercompreensão-intercooperação-interconfiança; o desconhecimento do trinômio evolutivo nãoagressão–não-beligerância–não violência.
Polinomiologia: o polinômio marcial força terrestre–força aérea–força naval–força espacial; o polinômio explosivo míssil ar-ar–míssil terra-ar–míssil ar-terra–míssil intercontinental;
o polinômio monstruoso guerra química–guerra biológica–guerra convencional–guerra nuclear;
o polinômio nosoquímico gás sarin–gás mostarda–gás cianídrico–gás lacrimogênico; o polinômio virulento anthrax-botulismo-varíola-ebola; o polinômio aprisionador grupocármico fabricação de armas–venda de armas–compra de armas–estoque de armas–uso das armas; a carência
do polinômio empático vínculo consciencial cosmoético–concórdia interpessoal–solidariedade
fraterna–amizade desassediante.
Antagonismologia: o antagonismo extremo prazer doentio de matar / megaeuforização;
o antagonismo avião de guerra / avião comercial; o antagonismo inspiração baratrosférica / inspiração sadia; o antagonismo superioridade militar / inferioridade cosmoética; o antagonismo
senhor da guerra / senhor da paz; o antagonismo belicismo / pacifismo; o antagonismo cultura
da violência / cultura de não-violência.
Paradoxologia: o paradoxo da produção de armas “verdes” para a proteção do meio
ambiente; o paradoxo da reconstrução a partir da desconstrução pela guerra; o paradoxo da di-
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plomacia na venda de armas; o paradoxo da compra e fabricação de armas para defesa, usada
para o ataque; o paradoxo das armas éticas-legais; o paradoxo de a Nanotecnologia militar
construir armas com grande capacidade de destruição; o paradoxo do Estado pacífico fomentando a guerra a partir da venda de armas.
Politicologia: a assediocracia; a ditadura; a monarquia; a democracia; a teocracia; a política de segurança nacional; a urgência das políticas públicas antibelicistas.
Legislogia: a lei da guerra; as leis do comércio; as leis do retorno patológico; a lei do
mais forte; a necessidade da lei da empatia.
Filiologia: a hoplofilia; a toxicofilia; a crisofilia; a tanatofilia; a falta da biofilia.
Fobiologia: a harpaxofobia; a neofobia.
Sindromologia: a síndrome do medo; a síndrome da insegurança; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: a megalomania; a presumania; a teomania; a nosomania; a egomania; a riscomania; a piromania.
Mitologia: o mito da não responsabilidade do fabricante de armas na matança de inocentes; o mito da paz a partir da guerra; o mito da sensação de segurança no porte de armas;
o mito do mal necessário da venda de armas; o mito da licitude do porte de armas.
Holotecologia: a absurdoteca; a belicosoteca; a conflitoteca; a hoploteca; a nosoteca;
a toxicoteca; a pacificoteca.
Interdisciplinologia: a Conflitologia; a Antievoluciologia; a Assistenciologia; a Autolucidologia; a Baratrosferologia; a Etologia; a Evoluciologia; a Mesologia; a Paradireitologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consbel ressomada; a consréu ressomada; a isca humana inconsciente;
o ser interassistencial.
Masculinologia: o intelectual; o lobista; o político; o diplomata; o burocrata; o cidadão
civil; o entusiasta; o escritor; o pesquisador; o cientista; o inventor; o militar; o capelão; o astronauta; o megassediador; o contrabandista; o mercenário; o homem-bomba; o vendedor de armas;
o operário; o tecnólogo; o engenheiro; o desenhista; o jornalista; o atirador olímpico; o aeromodelista; o plastimodelista; o colecionador de armas; o conviviólogo; o reeducador; o consciencioterapeuta; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o verbetólogo; o artista e inventor italiano Leonardo da Vinci (1452–1519), produziu mais de 15 projetos de armas de guerra;
o inventor e industrial estadunidense Samuel Colt (1814–1862), idealizou o revólver de tambor;
os inventores estadunidenses, idealizadores do primeiro rifle de repetição, Daniel B. Wesson
(1825–1906) e Horace Smith (1808–1893); o financiador da Smith & Wesson e fundador da Winchester Repeating Arms Company, Oliver Winchester (1810–1880); os empresários alemães
Friedrich Krupp (1787–1860) e o filho, Alfred Krupp (1812–1887), criadores de método de fundição de canhões de aço; o militar russo e projetista do fuzil Avtomat Kalashnikova–1947 (AK-47),
Mikhail Kalashnikov (1919–2013); o engenheiro alemão, Wernher Magnus Maximilian von
Braun (1912–1977), projetista de foguetes V-2 para o exército nazista; o físico estadunidense Julius Robert Oppenheimer (1904–1967), administrador do projeto Manhattan responsável pelo desenvolvimento da primeira bomba atômica; o ex-militar russo Viktor Anatolyevich Bout (1967–),
traficante internacional e contrabandista de armas para diversas guerras africanas.
Femininologia: a intelectual; a lobista; a política; a diplomata; a burocrata; a cidadã civil; a entusiasta; a escritora; a pesquisadora; a cientista; a inventora; a militar; a freira; a astronauta; a megassediadora; a contrabandista; a mercenária; a mulher-bomba; a vendedora de armas;
a operária; a tecnóloga; a engenheira; a desenhista; a jornalista; a atiradora olímpica; a aeromodelista; a plastimodelista; a colecionadora de armas; a convivióloga; a reeducadora; a consciencioterapeuta; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a verbetóloga.
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Hominologia: o Homo sapiens conflictator; o Homo sapiens hostilis; o Homo sapiens
reurbanisatus; o Homo sapiens bellicosus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens tenepessabilis; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: corrida armamentista local = o tráfico de armas sustentando o traficante
de drogas na metrópole; corrida armamentista global = as grandes negociatas políticas, transnacionais, nutrindo os exércitos policiais das potências armadas.
Culturologia: a cultura da violência; a cultura do belicismo armado; a cultura da guerra; a cultura das feiras de vendas de armas; a cultura da antievolução.
Taxologia. Sob a ótica da Interprisiologia, o desempenho profissional nas carreiras militares sustentadoras do holopensene bélico, acarretam prejuízos holocármicos, exigindo, mais cedo
ou mais tarde, a devida recomposição. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 7 profissionais
e respectivas ações estigmatizadoras oriundas do acumpliciamento grupocármico armeiro:
1. Capelão: auxiliando na benção dos artefatos de guerra.
2. Cientista: auxiliando na pesquisa dos efeitos nefastos dos gases tóxicos.
3. Engenheiro: auxiliando na precisão da telemetria do foguete.
4. Inventor: auxiliando na criação da engenhosidade exterminadora.
5. Matemático: auxiliando no cálculo da trajetória precisa da bomba.
6. Militar: auxiliando no preparo da logística destrutiva.
7. Político: auxiliando no lobismo a favor da indústria armamentista.
Gastos militares. Sob o enfoque da Estatisticologia, eis, por exemplo, sob o ponto de
vista global, os 10 países com os maiores orçamentos militares, em ordem decrescente de gastos,
e o respectivo impacto no Produto Interno Bruto (PIB) doméstico (Ano-base: 2013):
01. EUA: US$ 640 bilhões; 3,8% do PIB.
02. China: US$ 188 bilhões; 2,0% do PIB.
03. Rússia: US$ 87,8 bilhões; 4,1% do PIB.
04. Arábia Saudita: US$ 67 bilhões; 9,3% do PIB.
05. França: US$ 61,2 bilhões; 2,2% do PIB.
06. Reino Unido: US$ 57,9 bilhões; 2,3% do PIB.
07. Alemanha: US$ 48,8 bilhões; 1,4% do PIB.
08. Japão: US$ 48,6 bilhões; 1,0% do PIB.
09. Índia: US$ 47,4 bilhões; 2,5% do PIB.
10. Coreia do Sul: US$ 33,9 bilhões; 2,8% do PIB.
Indústria bélica. Segundo a Geopoliticologia, a indústria de armas, detentora de grande
influência no contexto econômico e político mundial, apresentou faturamento anual dos mais lucrativos, na casa dos trilhões de dólares. Eis, por exemplo, listados, em ordem decrescente de faturamento, os 10 maiores fabricantes internacionais de armas (Ano-base: 2012):
01. Lockheed Martin, EUA: US$ 36 bilhões.
02. Boeing, EUA: US$ 27,6 bilhões.
03. BAE Systems, Reino Unido: US$ 26,8 bilhões.
04. Raytheon, EUA: US$ 22,5 bilhões.
05. General Dynamics, EUA: US$ 20,9 bilhões.
06. Northrop Grumman, EUA: US$ 19,4 bilhões.
07. European Aeronautic Defence and Space Company (EADS), Europa: US$ 15,4
bilhões.
08. United Technologies, EUA: US$ 13,4 bilhões.
09. Finmeccanica, Itália: US$ 12,5 bilhões.
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10. L-3 Communications, EUA: US$ 10,8 bilhões.
Armas Nucleares. Concernente à Conflitologia, ainda existem países acumuladores de
arsenal atômico suficiente para destruir o planeta, milhares de vezes. Mesmo assim, insistem em
manter em funcionamento, ogivas nucleares em pontos estratégicos do Globo, para nutrir o status
quo de poder enquanto potência nuclear. Eis, em ordem alfabética, os 9 países detentores do ciclo
de enriquecimento de urânio e produtores de artefatos nucleares (Ano-base: 2014):
1. China: 250 ogivas ativas.
2. Coreia do Norte: 8 ogivas ativas.
3. EUA: 7.300 ogivas ativas.
4. França: 300 ogivas ativas.
5. Índia: 110 ogivas ativas.
6. Israel: 80 ogivas ativas.
7. Paquistão: 120 ogivas ativas.
8. Reino Unido: 225 ogivas ativas.
9. Rússia: 8.000 ogivas ativas.
Efetivo militar. Dentro do universo da Assediologia, verifica-se a cifra de aproximadamente 25 milhões de conscins-soldados compondo as forças armadas nacionais, ainda envolvidas
diretamente com o belicismo institucionalizado. No entanto, não é possível considerar o número
de consciexes-soldados, ainda sustentando, na Baratrosfera, o holopensene militar (Ano-base:
2013).
Terapeuticologia. De acordo com a Recexologia, a consciência enredada com o belicismo armado disposta a realizar a reciclagem do megassédio, necessita, primeiramente, reconhecer
a Paradireitologia Teática enquanto ciência norteadora de neossinapses em prol da convivência cosmoética.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a corrida armamentista, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autopensenização ilícita: Patopensenologia; Nosográfico.
02. Cinematografia patológica: Parapatologia; Nosográfico.
03. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
04. Criatividade irresponsável: Parapatologia; Nosográfico.
05. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
06. Erro evolutivo crasso: Errologia; Nosográfico.
07. Gestão de conflitos: Paradireitologia; Homeostático.
08. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
09. Irrazão: Autorraciocinologia; Nosográfico.
10. Megatolice: Evoluciologia; Nosográfico.
11. Paradireitologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
12. Paragangue: Parapatologia; Nosográfico.
13. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
14. Técnica da anticonflituosidade-autopacificação: Autexperimentologia; Neutro.
15. Truculência: Parapatologia; Nosográfico.
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A CORRIDA ARMAMENTISTA, MEGAIDIOTISMO CULTURAL,
É ERRO CRASSO NA AUTEVOLUTIVIDADE. A MAIS EFICIENTE DEFESA É A ASSISTÊNCIA TARÍSTICA E COSMOÉTICA NA APLICAÇÃO DO AUTOPARAPSIQUISMO LÚCIDO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aprecia algum tipo de armamento bélico? Participa de paradas militares? Já se propôs à autorreciclagem com base na Paradireitologia?
Filmografia Específica:
1. O Senhor das Armas. Título original: Lord of War. Países: França; EUA; & Alemanha. Data: 2005. Duração: 122 min. Gênero: Crime. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: colorido. Legendado: Alemão; Árabe;
Espanhol; Francês; Português; Russo; Turco; & Ucraniano (em DVD). Direção: Andrew Niccol. Elenco: Nicolas Cage;
Bridget Moynahan; Jared Leto; Shake Tukhmanyan; Jean-Pierre Nshanian; Jared Burke; Eric Uys; David Shumbris;
Stewart Morgan; & Jasper Lenz. Produção: Nicolas Cage; Andrew Niccol; & Chris Roberts. Desenho de Produção:
Jean-Vicent Puzos. Direção de Arte: Mike Berg; Stephen H. Carter; & Martin Kurel. Roteiro: Andrew Niccol. Fotografia: Amir Mokri. Música: Antônio Pinto. Montagem: Zach Staenberg. Cenografia: Mindy Marin. Efeitos Especiais:
Elemental Effects; & L'Etude et la Supervision des Trucages (L'E.S.T.). Companhia: Entertainment Manufacturing Company; VIP 3 Medienfonds; Ascendant Pictures; Saturn Films; Rising Star; Copag V; & Endgame Entertainment. Outros
dados: ―filme com base em fatos‖. Sinopse: O filme traça a ascensão e queda de Yuri Orlov, no início, ao modo de pequeno traficante de armas na vizinhança de Little Odessa, até tornar-se grande traficante internacional de armas, ajudado
por militares russos. A parceria permite o acesso a armas obsoletas do arsenal do exército russo, vendidas para líderes de
países africanos promoverem as guerras tribais africanas. O filme relata também o relacionamento assediador ao longo dos
anos com o irmão mais novo.
Webgrafia Específica:
1. Perlo-Freeman, Sam; & Solmirano, Carina; SIPRI Fact sheet; Artigo; Trends in World Military Expenditures, 2013; Revista; Solna; Suécia; Abril, 2014; 8 p.; 1 E-mail; 3 gráfs.; 1 ilus.; 11 tabs.; 1 website; disponível em:
<http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=476#>; acesso em: 15.08.14; 20h25.
2. Perlo-Freeman, Sam; & Wezeman D., Pieter; SIPRI Fact sheet; Artigo; The SIPRI 100 Arms-Producing
and Military Services Companies, 2012; Revista; Solna; Suécia; Janeiro, 2014; 8 p.; 1 E-mail; 4 gráfs.; 2 tabs.; 1 website;
disponível em: <http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=472>; acesso em: 15.08.14; 20h40.
3. Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI); Les Forces Nucléaires diminuent, mais leur
Modernization se Poursuit, selon le SIPRI; Artigo; SIPRI Yearbook; trad. Aziza Riahi; Revista; S.D.; 2014; disponível
em:
<http://www.sipri.org/media/pressreleases/2014/Press_Release_Translations_14/pressrelease-sipri-nuclear-in-french>;
acesso em: 15.08.14; 20h.
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CORRUPÇÃO
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A corrupção é o ato ou efeito de perpetrar transação ou influência ilícita,
ilegal ou ilegítima entre corruptor e corrompido, homem ou mulher, levando pessoas, grupos ou
instituições à degradação anticosmoética e interprisões grupocármicas.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo corrupção deriva do idioma Latim, corruptio, ―corrupção; deterioração‖. Surgiu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Corruptela; desvirtuação. 2. Desonestidade; improbidade; indecoro.
3. Degeneração; degradação; depravação. 4. Peculato.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 34 cognatos derivados do vocábulo corrupção:
antiautocorrupção; anticorrupção; autocorrupção; autocorruptopatia; corrompedor; corrompedora; corromper; corrompida; corrompido; corrompimento; corrupcionismo; corrupta; corruptela; corruptibilidade; corruptiva; corruptível; corruptivo; corrupto; corruptor; corruptora; corruta; corrutela; corrutibilidade; corrutiva; corrutível; corrutivo; corruto; corrutora; heterocorrupção; maxiautocorrupção; megacorrupção; miniautocorrupção; minicorrupção; pró-corrupção.
Antonimologia: 1. Anticorruptibilidade; incorruptibilidade. 2. Honestidade; integridade; retidão. 3. Decoro; impolubilidade. 4. Probidade administrativa; ética.
Estrangeirismologia: o lobby; o corruption scandal; o bankruptcy causado por desvios
financeiros.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às patologias da Socin.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – A corrupção
contamina. Corrupção: pura anticosmoética. Corrupção: infecção política.
Coloquiologia. Eis 6 expressões coloquiais relativas ao tema: o ato de receber calaboca;
o ato de receber jabá; o ato de molhar a mão; o ato de puxar o tapete; o ato de não ter vergonha
na cara; o mar de lama da corrupção.
Citaciologia: – Todo homem investido de poder é tentado a abusar dele (Charles Louis
de Secondat, Montesquieu, 1689–1755). Tudo que não puder contar como fez, não faça (Immanuel Kant, 1724–1804). A corrupção é o estado em que uma coisa deixa de ser o que era (Denis
Diderot, 1713–1784). A preocupação com a administração da vida parece distanciar o ser humano da reflexão moral (Zygmunt Bauman, 1925–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Anticosmoeticologia; o holopensene pessoal do
negocismo e das negociatas; os patopensenes; a patopensenidade; a carência de ortopensenes;
a ortopensenidade; a necessidade do holopensene pessoal cosmoético.
Fatologia: a corrupção; a depravação de hábitos e costumes; o foco no egocentrismo;
o aumento dos níveis de desigualdade e pobreza; o tráfico de influências; a apropriação indébita;
o enriquecimento ilícito; o charlatanismo; a falta de profissionalismo; o exercício ilegal da profissão; a máfia nos cargos de poder; a formação de cartel ou monopólio; a lavagem de dinheiro;
o contrabando; os lucros abusivos; as decisões e pareceres comprados; os contratos dissimulados;
o crime do colarinho branco; a corrupção congênita; as remessas de dinheiro ao exterior; os disfarces contábeis; os paraísos fiscais; o lucro na condição ética do capital e dos bancos; a ética do
poder; as taxas bancárias indevidas; as fraudes bancárias; os especuladores financeiros; os crimes
contra o sistema financeiro; os acumpliciamentos anticosmoéticos; a compra do voto de eleitores
e de apoio partidário; as pesquisas eleitorais adulteradas; as fraudes nos partidos políticos; o sin-
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dicalismo de negociatas; a censura pelo governo; o investimento público em instituições falidas;
o contrabando de metais e minerais preciosos; a corrida armamentista fomentando o belicismo,
corrupção, crime organizado e guerras; os atos escusos no serviço público; as fraudes nas licitações; os presentes aos gestores públicos; as obras e compras superfaturadas; o mensalão; o petrolão; os projetos de lei visando benefício egoico; as trapaças regimentais; o lobismo das comissões
parlamentares de inquérito (CPIs) no Congresso Nacional do Brasil; a concussão; a alcovitagem;
o processo de exploração das consciências no lenocínio e pedofilia; a manipulação e exploração
sexual de menores; o governo invisível do crime organizado; os telefones grampeados sem autorização judicial; os sequestros simulados; as espionagens industriais; a mão de obra escrava; as Organizações Não Governamentais (ONGs) fantasmas; a pandilha; a biopirataria; a queima de arquivo; as milícias coagindo a população; a prática de a polícia vender proteção; a manipulação da
opinião pública; a desinformação intencional; a propaganda enganosa; a formação de quadrilhas
dificultando os rastros das ilegalidades; a necessária legitimidade de legislação anticorrupção;
a falta de transparência nas contas públicas; as mordomias e gastos exagerados; a necessidade de
Higiene Consciencial; a urgência da teática da Cosmoeticologia; a necessidade da Reeducaciologia.
Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático; as automimeses patológicas multiexistenciais; a heterassedialidade grupal; os desvios patológicos das energias conscienciais (ECs); a sedução holochacral; as inspirações baratrosféricas; as companhias extrafísicas
patológicas; a manipulação energética anticosmoética; a autoparaprocedência baratrosférica; a parajustiça restaurativa; a ignorância quanto à Cosmoeticologia em todas as dimensões; a falta de
inteligência evolutiva (IE); o autassédio predispondo os heterassédios interconscienciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Baratrosfera–Socin Patológica; o sinergismo patológico
poder corrupto–dinheiro sujo.
Principiologia: o princípio nosográfico “paga o preço ou está fora do jogo”; o princípio da antipolítica “rouba, mas faz”; o princípio ilegítimo de a ocasião fazer o ladrão; o princípio espúrio das autocorrupções.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a necessidade do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da automimese estagnadora; a teoria do descarte do imprestável; a teoria da reciprocidade assistencial.
Tecnologia: a técnica da recéxis; a técnica da recin; a técnica da autoincorruptibilidade.
Voluntariologia: o voluntariado no serviço público enquanto profilaxia e exemplarismo; o voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC) facilitando a ortopensenidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia.
Efeitologia: o efeito assediador das ações dos corruptores; o efeito positivo do autodesassédio propiciando o heterodesassédio; o efeito nefasto do baixo nível educacional; o efeito da
desigualdade social; a avalanche de notícias sobre corrupção gerando o efeito Homer Simpson ao
ficar alheio à realidade.
Neossinapsologia: a ausência de neossinapses cosmoéticas.
Ciclologia: o ciclo corrupção-impunidade; o ciclo poder-corrupção; o ciclo financiamento eleitoral empresarial–lobby–obra superfaturada–enriquecimento ilícito; o ciclo burocracia-ineficiência; o ciclo sequestro–pagamento de regaste; o ciclo virtuoso planejamento–projeto–
–obra pública–controle; o ciclo judicial leis permissivas–justiça lenta–penas brandas.
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Enumerologia: a venalidade; a contravenção; o nepotismo; a acompadração; a mendacidade; as propinas; a agiotagem; a extorsão. A propina; o suborno; o logro; o golpe; a fraude;
a chicana; a superfaturamento.
Binomiologia: o binômio corrupção passiva–corrupção ativa; o binômio abuso de poder–corrupção; o binômio anticosmoética-corrupção; o binômio imposto-sonegação; o binômio
pobreza-dependência; o binômio desvio do repasse de dinheiro público–excassez de serviços públicos de qualidade; o binômio leis anticorrupção efetivas–impunidade; o binômio jurídico corrupção–quebra de igualdade de condições; o binômio barreiras à competição–conluio; o binômio tirania-corrupção; o binômio corrupção-violência; o binômio prevenção-transparência.
Interaciologia: a interação corruptor-corrompido; a interação eleitoral compra de votos–obras superfaturadas; a interação financiamento público eleitoral–perpetuação dos políticos
eleitos; o ciclo desigualdade social–corrupção.
Crescendologia: o crescendo autocorrupção-heterocorrupção; o crescendo dos escândalos políticos; o crescendo corrupção local–corrupção generalizada; o crescendo do foco no
egocentrismo proporcional ao aumento de poder; a virada da consciência no crescendo ortopensenidade-autodesassédio-cosmoeticidade.
Trinomiologia: o trinômio deslize-fraqueza-pecadilho; o trinômio egoísmo-ambição-corrupção; o trinômio corrupção-prisão-arrependimento; o trinômio ansiedade-autassédio-autocorrupção; o trinômio capital-lucro-poder; o trinômio vulnerabilidade-oportunidade-impunidade; a ausência do trinômio honestidade-solidariedade-lealdade.
Polinomiologia: o polinômio corrupção-educação-reciclagem-honestidade.
Antagonismologia: o antagonismo recompensa imediata / resultado tardio dos autesforços; o antagonismo passividade / recusa perante o ilícito; o antagonismo democracia / autoritarismo; o antagonismo interesses particulares anticosmoéticos / interesses sociais cosmoéticos;
o antagonismo interesses econômicos pessoais / interesses econômicos grupais; o antagonismo
poder corruptor de alguns / pobreza corruptora de muitos; o antagonismo econômico crescimento rápido para interesses grupais / crescimento lento para interesses sociais; o antagonismo
bolsa família populista / bolsa escola educadora.
Paradoxologia: o paradoxo de o excesso da repressão alfandegária poder possibilitar
o aumento do contrabando; o paradoxo de as transformações sociais poderem gerar atos de violência e corrupção; o paradoxo da reeleição de políticos corruptos pelo voto popular; o paradoxo de a demasiada estabilidade democrática poder conduzir às práticas corruptas; o paradoxo
de as pessoas irem às ruas contra a corrupção e poderem ser autocorruptas; o paradoxo de os
governantes não corruptos conseguirem conviver com a corrupção; o paradoxo de a negação da
corrupção poder gerar a inquisição do incorruptível (perseguição do honesto).
Politicologia: a politicagem; a demagogia; a tirania; a burocracia; a moneycracia; a autocracia; a cleptocracia; a clerocracia; a corporocracia; a mafiocracia; a plutocracia; a pseudocracia; a necessidade de implantação do Estado Mundial Cosmoético.
Legislogia: a lei de Gérson; as leis anticorrupção; a lei da improbidade administrativa;
a lei de responsabilidade fiscal; a lei da transparência governamental; a lei da ficha limpa eleitoral; a lei de acesso à informação pública; a lei de licitações de compras governamentais; as leis
frágeis enfraquecendo as leis necessárias.
Fobiologia: a cosmoeticofobia, a neofobia, a xenofobia.
Mitologia: o mito de todo político ser corrupto; o mito religioso da compra do lugar no
céu ou proteção divina; o mito de o dinheiro comprar felicidade.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a patopensenoteca; a criminoteca; a egoteca; a recexoteca; a eticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Parapatologia; a Psicossomatologia; a Subcerebrologia; a Assediologia; a Grupocarmologia; a Interprisiologia; a Antipoliticologia; a Politicologia; a Autorreeducaciologia; a Reeducaciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a dupla corrupto-corruptor; a conscin autassediada; a conscin heterassediada; as vítimas da corrupção.
Masculinologia: o corrupto; o falso; o mentiroso; o desleal; o traiçoeiro; o contraventor;
o agiota; o traficante; o charlatão; o golpista; o antiprofissional; o mafioso; o manipulador; o servidor público anticosmoético; o contraventor; o comparsa; o político ficha suja; o burocrata; o pedófilo; o espião; o racista; o contrabandista; o réu da corrupção; o autor da corrupção; o co-autor
da corrupção; o omisso da corrupção; o oponente ativo da corrupção.
Femininologia: a corrupta; a falsa; a mentirosa; a desleal; a traiçoeira; a contraventora;
a agiota; a traficante; a charlatã; a golpista; a antiprofissional; a mafiosa; a manipuladora; a servidora pública anticosmoética; a contraventora; a comparsa; a política ficha suja; a burocrata; a pedófila; a espiã; a racista; a contrabandista; a ré da corrupção; a autora da corrupção; a co-autora da
corrupção; a omissa da corrupção; a oponente ativa da corrupção.
Hominologia: o Homo sapiens corruptus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo
sapiens consreu; o Homo sapiens deviatus; o Homo sapiens amoralis; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens pathopensenor.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicorrupção = a do estudante ao colar na prova da escola; maxicorrupção = a do empresário ao pagar propina para vencer licitação; megacorrupção = a do governante
ao exigir propina.
Culturologia: a cultura do “jeitinho brasileiro”; a cultura brasileira da impunidade;
a cultura do medo; a cultura patológica da egolatria.
Cosmogramologia. Eis, na ordem alfabética, 25 contextos ou situações, envolvendo episódios de corrupção, extraídos de cosmograma da mídia impressa, denotando a amplitude da ilicitude:
01. Auditoria: o fato de as nações com baixo índice de corrupção, a exemplo da Dinamarca e Holanda, possuírem 100 auditores por cada 100 mil habitantes, enquanto o Brasil tem
apenas 8 (Ano-base: 2007).
02. Autocomplacência: o contexto onde o brasileiro condena duramente a corrupção
pública, mas pode ser tolerante quando ele próprio faz uso do ―jeitinho‖.
03. Aviação: o fato de as auditorias do Tribunal de Contas da União (TCU) apontarem
superfaturamento de 3 bilhões de reais em obras nos aeroportos em todo o Brasil (Ano-base:
2008).
04. Bancos: o fato de determinados bancos possuírem grau de envolvimento com a lavagem de dinheiro da corrupção e do tráfico de drogas e tal realidade poder ser de conhecimento
dos principais serviços de inteligência do Planeta.
05. Clientelismo: a opinião de ex-presidente do Brasil de o clientelismo ser a mais tradicional forma de corrupção, com atendimento de pedidos de amigos, além de nomeá-los para
funções públicas.
06. Congresso: o fato de pelo menos 500 servidores da Câmara dos Deputados do Brasil serem fantasmas ou estarem em desvio de função, trabalhando nos Estados (Ano-base: 2001).
07. Educação: a opinião de, caso a educação não focar na superação do vício nacional
da corrupção, o país deixará de cumprir o principal papel, ou seja, a formação do cidadão ético.
08. Eleições: o fato de a indignação da população do Brasil com a corrupção poder ter
iniciado no ―mar de lama‖ de antigos governos federais.

Enciclopédia da Conscienciologia

7423

09. Empresas: a pesquisa indicando o fato de 1/3 das empresas admitir ser corruptora
e ter recebido pedidos de propina (Ano-base: 2002).
10. Exemplarismo: o fato de o primeiro-ministro da Índia, Manmohan Singh (1932–)
ser considerado incorruptível, no país asiático onde poucos esperam encontrar políticos éticos.
11. Funcionário público: o fato de o desembarque no Brasil, em 1539, do primeiro funcionário ficha suja da História, ter sido nomeado ouvidor-geral (equivalente ao cargo de Ministro
da Justiça).
12. Juventude: o fato de o contrabando poder ser o ―primeiro emprego‖ de muitos jovens de Foz do Iguaçu, Paraná, Brasil (Ano-base: 2006).
13. História: o fato de a lei das Doze Tábuas, o primeiro código geral da República Romana, impor a pena de morte para juízes corruptos.
14. Igreja: o fato de a colonização holandesa poder ter mantido o poder por meio da tortura de inimigos e suborno de padres, devido à ampla influência junto à elite e pelas informações
obtidas nos confessionários.
15. Impostos: a opinião de, a partir da sonegação de impostos, o governo arrecadar menos e sobrar pouco dinheiro para investimentos sociais.
16. Internacional: o fato de a corrupção desviar 1 trilhão de dólares a cada ano nos países em desenvolvimento, de acordo com dados divulgados em convenção da Organização das
Nações Unidas (ONU; Ano-base: 2008).
17. Meio ambiente: a opinião indicando ser a corrupção e a falta de punição algumas
das causas da devastação da Floresta Amazônica.
18. Militares: o fato de as granadas, artefatos de uso exclusivo das forças armadas, poderem ir parar nas mãos de traficantes.
19. Mundo: a opinião de analistas da ONU indicando a corrupção na condição de epidemia sem controle (Ano-base: 2008).
20. Natureza: o estudo sobre as formigas poderem ser traiçoeiras, egoístas e corruptas,
contrariando a imagem de insetos de convivência harmoniosa e comunitária, com base no fato de
algumas formigas poderem burlar o sistema, garantindo aos filhotes a condição de rainhas ao invés de operárias.
21. Saúde: a fato de a ONU apontar desvio em 2/3 das doações de recursos contra Aids,
tuberculose e malária (Ano-base: 2011).
22. Sindicatos: o fato de grupos políticos poderem se perpetuar nos sindicatos, com dinheiro público, sem fiscalização, podendo estabelecer o tempo de mandato, o número de reeleições, o valor dos salarios, sem infringir a lei.
23. Tolerância: a pesquisa de opinião onde 23% dos participantes considera aceitável
a pessoa comprar produtos ilegais ou fazer conexão ilícita à rede elétrica (Ano-base: 2013).
24. Tráfico: o fato de as facilidades para subornar policiais, a lavagem de dinheiro
e a contratação de ―laranjas‖ poderem ser atrativos do Brasil para redes de traficantes internacionais.
25. Vestibular: o fato de determinados parentes de os políticos e funcionários públicos
poderem conseguir vagas em universidades federais sem prestarem vestibular (Ano-base: 2001).
Terapeuticologia. De acordo com a Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 posturas a serem adotadas pela conscin predisposta a superar a auto e heterocorrupção:
01. Altruísmo. A prova do autoconhecimento e da inteligência evolutiva.
02. Assistencialidade. O degrau evolutivo para interassitencialidade.
03. Cosmoética. A teática lúcida da cosmoeticidade.
04. Exemplarismo. O acerto exemplar do rumo proexológico.
05. Holomaturidade. A busca da maturidade integrada evolutiva.
06. Liderança interassistencial. A assunção da responsabilidade multidimensional.
07. Ortopensenidade. A vivência profilática, autodesassediadora e teática da pensenidade sadia.
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08. Reciclagem. A técnica da reciclagem existencial.
09. Transparência. A autenticidade consciencial holossomática.
10. Universalismo. O caminho rumo à megafraternidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a corrupção, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
02. Artimanha: Cosmoeticologia; Nosográfico.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
05. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
06. Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Binômio incorruptibilidade mental–desassedialidade:
Cosmoeticologia;
Homeostático.
08. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
09. Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
10. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
11. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
12. Linguagem corruptora: Parapatologia; Nosográfico.
13. Paralei: Paradireitologia; Homeostático.
14. Poder: Politicologia; Neutro.
15. Reeducação social: Reeducaciologia; Homeostático.

A CORRUPÇÃO RESULTA DA AUSÊNCIA DE AUTODISCERNIMENTO E DEMONSTRA A FALTA DE INTELIGÊNCIA
EVOLUTIVA, ESTAGNANDO A AUTEVOLUÇÃO DAS CONSCINS E PROMOVENDO INTERPRISÕES GRUPORCÁRMICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda mantém algum nível de auto ou heterocorrupção? Em caso afirmativo, quais recursos emprega para reciclar o próprio comportamento?
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CORTE DA REALIDADE
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O corte da realidade é o ato ou efeito da abordagem técnica de nesga ou
pormenor específico do Cosmos, a fim de determinar a macrovisão do todo, por meio do segmento unitário, escolhido ou aleatório, e aprofundar o detalhamento exaustivo da pesquisa.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo corte vem do idioma Latim, curtare, ―encurtar; reduzir; cortar‖, de
curtus, ―curto; encolhido; cortado‖. Surgiu no Século XVI com a acepção de ―descontinuidade de
algum processo‖, derivando, no Século XVIII, para o sentido de ―talho; incisão‖. O vocábulo realidade deriva também do idioma Latim, realitas, ―realidade‖. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Minirrecorte da realidade. 02. Trecho da realidade. 03. Fragmento
da realidade. 04. Recorte existencial; retalho técnico. 05. Corte multidimensional. 06. Abordagem varejista. 07. Minirrecorte da Tudologia; prisma conceitual. 08. Monovisão pontual.
09. Enfoque parcial. 10. Abordagem mínima; minianálise do Cosmos.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo corte: corta;
cortada; cortadeira; cortadela; cortadéria; cortado; cortador; cortadura; cortagem; cortamento; cortante; cortar; paracorte; recortada; recortado; recortar; recorte (afora múltiplas expressões compostas, com hífens).
Neologia. As duas expressões compostas corte mínimo da realidade e corte máximo da
realidade são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 01. Enfoque global. 02. Abordagem atacadista. 03. Investigação cosmorâmica. 04. Sondagem plurívoca. 05. Cosmoconsciência. 06. Cosmovisão exaustiva; perspectiva cosmogramática; prospecção cosmovisiológica. 07. Meganálise da Tudologia. 08. Totalidade. 09. Visão globalista. 10. Omnivisão.
Estrangeirismologia: o zoom; o flash.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao detalhismo pesquisístico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do detalhismo; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o corte da realidade; a cortadura da realidade; o cortamento do Cosmos;
a cortagem do corpus ideológico; o corte do microuniverso consciencial; a vida intrafísica começando, de fato, pelo primeiro corte literal do cordão umbilical; a visão maior a partir da visão menor; a pesquisa do olho na fechadura; a abordagem pontual; o enfoque especializado; a classificação dentro da área; a complexidade do Cosmos; o corte da realidade no megatelescópio da Astronomia; o olho do furacão; o minichacra da Terra; o orifício na represa; o ato de pentear a realidade com pente fino; a varredura exaustiva do rastreamento; o corte na análise simplificada do artigo; o verbete-síntese; a monovisão pontual; o corte na análise cosmovisiológica do tratado; a autorreflexão sobre a atomização; a Nanotecnologia da consciência; a escala de observação.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o corte da pararrealidade na visão do clarividente; o paracorte específico da paravivência; o vislumbre da extrafisicalidade; o parângulo; o levantar da cortina multidimensional; a sinalética energética e parapsíquica pessoal.
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III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica do detalhismo.
Efeitologia: o efeito Gestalt.
Enumerologia: o átomo da molécula; o recorte da lamínula; o fragmento do micrótomo;
a faceta da peça; o megafogo no segmento geopolítico; o fio da meada fenomenológica; a nuança
do ângulo esquecido.
Binomiologia: o binômio parte-todo; o binômio temático recorte do cosmograma–recorte do Cosmos.
Trinomiologia: o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio avaliar-informar-esclarecer.
Antagonismologia: o antagonismo ponto zero / infinito; o antagonismo varejismo consciencial / atacadismo consciencial.
Politicologia: a tecnocracia; a cognocracia.
Filiologia: a pesquisofilia; a neofilia; a intelectofilia.
Holotecologia: a experimentoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a efemeroteca.
Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Experimentologia; a Metodologia; a Tudologia; a Cosmologia; a Astronomia; a Nanotecnologia; a Mentalsomatologia; a Definologia; a Heuristicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o varejista consciencial.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação; a varejista consciencial.
Hominologia: o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens argumentator; o Homo
sapiens electronoticus; o Homo sapiens experimentatus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: corte mínimo da realidade = a abordagem racional, conscienciométrica,
aos fatos correspondentes ao trafar pessoal, específico; corte máximo da realidade = a abordagem
racional, paratecnológica, ao fenômeno da cosmoconsciência recém-vivenciado pela conscin lúcida, projetada.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o corte da realidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
2. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
3. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
4. Nuança: Experimentologia; Neutro.
5. Reparo técnico: Autopesquisologia; Neutro.
6. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
7. Verbete: Comunicologia; Neutro.

EM BASES PESSOAIS, CÓSMICAS, INTRA OU EXTRAFÍSICAS, O CORTE DA REALIDADE EXIGE RACIONALIDADE
E AUTODISCERNIMENTO CAPAZES DE EXPOR A UNIDADE
REVELANDO A TOTALIDADE DA ÁREA INVESTIGADA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, está acostumado a fazer recortes da realidade
analisando a própria vida? As autorreciclagens são feitas por você corte a corte, parte por parte?
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CORTESÃ
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cortesã é a dama da corte preparada e treinada para deleite e prazer do
nobre real, particularmente o monarca ou rei, mantida por ele, geralmente com título nobiliário,
usufruindo da posição durante certo tempo, até ser substituída por outra cortesã mais jovem, atraente ou astuta.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo cortesã deriva do idioma Italiano, cortigiana, ―dama da corte;
prostituta‖. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Amante real. 02. Dama da corte. 03. Meretriz da realeza. 04. Meretrícula real. 05. Prostituta real. 06. Mulher libertina nobre. 07. Concubina real. 08. Rainha do
leito. 09. Acompanhante social nobre. 10. Mulher nobre prostituída.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo cortesã: cortejador; cortês; cortesania; cortesanice; cortesão; cortesia; cortesmente.
Neologia. As duas expressões compostas cortesã vulgar e cortesã intelectualizada são
neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Rainha. 2. Soberana. 3. Esposa do rei. 4. Princesa. 5. Donzela.
6. Cortesão. 7. Mignon. 8. Plebeia. 9. Mulher do povo.
Estrangeirismologia: o tão ansiado título de maîtresse-en-titre; a noblesse oblige; o status social; a literatura da femme forte e da femme savante; a Gazette de France; os prazeres do
appartement des bains; o bordel das moças incultas no Le Parc aux Cerfs.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à convivialidade humana.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da monarquia; os sexopensenes; a sexopensenidade; os arrogopensenes; a arrogopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os escleropensenes; a escleropensenidade; os morbopensenes; a morbopensenidade; os assediopensenes; a assediopensenidade.
Fatologia: a vida na corte; o adultério real; o status da amante oficial; o despeito da rainha; o marido da amante real enviado às guerras; a amante real disfarçada de dama de honra da
rainha; o temperamento do rei fogoso; as aberrações antifisiológicas dos reis; o abandono humilhante da rainha em prol da nova amante; a rainha do leito; os benefícios da cortesã no palácio;
os ansiados prazeres da corte; os jantares íntimos do rei; as meninas destinadas à cama real desde
o berço; a virginidade sacrificada; a castidade desejada da cortesã; a perdição moral do palácio; as
relações carnais por detrás das aparências do amor cortês; o sexo amável; a procura da cortesã
sensual e poderosa; as cortesãs consideradas deusas do amor; a arte da sedução; a arte de agradar
ao rei; as cortes de apedeutas sociológicos; as tramas da corte; o erotismo; os banhos gelados; os
exercícios físicos ao ar livre; a dieta espartana de Diana de Poitiers (1499–1566); as peles brancas
e delicadas, símbolo de beleza; as maquilagens e cosméticos para a pele; as valorizadas mãos longas da mulher; o poder das amantes francesas; o rei jurando obediência à cortesã; os emblemas
reais de Henrique II da França (1519–1559) entrelaçados aos da amante; a posição da amante do
rei de França tão oficial quanto o do primeiro ministro; o primeiro título de amante oficial à favorita conferido pelo rei Francisco I da França (1494–1547); a favorita sendo conselheira real; a cortesã presidindo as cerimônias oficiais; a cortesã, erudita por excelência, Madame Pompadour
(1721–1764) patrocinadora, mecenas e promotora cultural, além de condutora do exército durante
a Guerra dos Sete Anos (1756–1763); a cortesã usufruindo das joias da Coroa; a cortesã podendo
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obrigar o rei a cumprir os deveres conjugais para com a rainha; a escrita de cartas, passatempo
favorito dos cortesãos, saciando as curiosidades picantes da corte; os versos mantendo vivos os
romances reais; as 90 mil cartas escritas por Madame de Maintenon (1635–1719), a última favorita e esposa do rei Luís XIV (1638–1715); as 60 mil cartas sobre a vida na corte de Versalhes, da
Duquesa de Orléans (1652–1722); as lágrimas e acessos de raiva das rainhas traídas; a expectativa de vida da amante real, após ser rejeitada pelo rei no convento ou exílio; o convento convertido em harém pessoal do rei João V de Portugal (1689–1750); a amante real prudente acumulando
bens materiais para possível exílio repentino; o Curso Reciclagem do Temperamento Monárquico
fazendo a dissecção dos fatos históricos através de biografias, levantando traços maduros e imaturos das consciências envolvidas no contexto monárquico.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo altamente nocivo imoralidade-amoralidade; o sinergismo doentio inveja-competitividade; a falta do sinergismo afeto-respeito; o sinergismo afinidade
cognitiva–afinidade emocional–afinidade sexual; o pseudossinergismo das uniões baseadas na
atração esporádica; o sinergismo carisma–força presencial da maîtresse-en-titre; o sinergismo
doentio conscin manipuladora–conscin manipulada.
Principiologia: o princípio anticosmoético da subjugação sexual; o princípio da superioridade monárquica; o princípio dos privilégios nobiliários; o princípio cosmoético da igualdade
dos direitos; a falta de princípios e valores morais; a ausência do princípio da descrença quanto
à evolução consciencial; o princípio da liberdade.
Codigologia: a aplicação dos códigos de etiqueta social da corte; os códigos políticos
das conspirações na corte; a corrupção do código pessoal de Cosmoética (CPC); a corrupção do
código grupal de Cosmoética (CGC); a ignorância quanto aos códigos parassociais; a imaturidade perante os códigos de convivência social; a necessidade de reciclar o código de valores
pessoais.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a teoria da interpretação de papéis
sociais.
Tecnologia: as técnicas anticosmoéticas aplicadas na corte para chegar a ser favorita
do rei.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Seriexiologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da recéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Historiologia; o Colégio Invisível da Sociometria;
o Colégio Invisível da Seriexiologia; o Colégio Invísivel da Biografologia; o Colégio Invisível da
Politicologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Conscienciometrologia.
Efeitologia: os efeitos na holobiografia das vidas dentro da monarquia; os efeitos holocármicos das vidas consecutivas dentro da monarquia; o efeito viciador da personalidade na vida ostentatória e inútil da corte; os efeitos negativos da sociedade cortesã sobre o povo; os efeitos dominantes das posturas monárquicas sobre os outros; os efeitos do saudosismo da corte no
século XXI; os efeitos positivos da reciclagem do temperamento monárquico.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas recins.
Ciclologia: o ciclo patológico do sexo por poder; o ciclo patológico de retrovidas submetidas à figura do rei; o ciclo da interprisão grupocármica pela procura do status da corte a todo custo; o ciclo sedutora-seduzido; os ciclos curtos de vida da amante oficial; os ciclos viciantes
de quanto mais tenho, mais desejo; o ciclo ascensão-perda.
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Enumerologia: a vida medíocre da mulher na classe média; a corte ansiada pela mulher
ambiciosa; a complexa preparação para entrar na corte; as influências sociais oportunas; as conquistas amorosas; os títulos nobiliários; a substituição da amante real.
Binomiologia: o binômio corte-cortesã; o binômio rei-favorita; o binômio amante oficial–condessa; o binômio amante oficial–duquesa; o binômio banalidades-frivolidades; o binômio prazeres sexuais–orgias reais; o binômio títulos-castelos.
Interaciologia: a interação realeza-corte; a interação cortesã-rei; a interação intrigas
da corte–satisfação malévola; a interação inexistente corte-plebe; a interação patológica amoralidade–distorção da realidade; a interação patológica mordomia-autocomplacência; a interação
passado-futuro.
Crescendologia: o crescendo patológico frivolidade-amoralidade.
Trinomiologia: o trinômio amante oficial–submissão sexual–bastardos reais; o trinômio sexo-dinheiro-poder; o trinômio poder-posição-prestígio; o trinômio monarcas-cortesãs-rainhas; o trinômio nosográfico avareza-inveja-vingança; o trinômio sexo com reis–rivalidade entre
cortesãs–envenenamentos; o trinômio preguiça-covardia-acomodação.
Polinomiologia: o polinômio sedução-rebaixamento-suntuosidade-poder-perda.
Antagonismologia: o antagonismo elite / escória.
Paradoxologia: o paradoxo da cortesã se preparar somente para dar prazer e entertenimento sexual ao rei, e poder superar os próprios conselheiros reais.
Politicologia: a monarquia; a escravocracia; a aristocracia; a autocracia; a ditadura;
a clerocracia; a teocracia; a asnocracia; o neofeudalismo.
Legislogia: a imposição da lei do cetro; a lei do mais forte; a complacência com o descumprimento das leis morais e sociais primárias; a lei patológica da pena de morte; a inconsciência perante à lei do maior esforço evolutivo; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei do
retorno.
Filiologia: a hedonofilia; a grupocarmofilia; a assediofilia.
Fobiologia: a criticofobia aplicada à figura do monarca; a fobia à rejeição; a assediofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização existencial; as síndromes alimentares das
cortesãs para atingir cânones de beleza da corte; a síndrome da ectopia afetiva (SEA) a eliminação da síndrome do ostracismo derivada de experiências em retrovidas; a síndrome do histrionismo da cortesã bufônica; as síndromes delirantes.
Maniologia: a atenção quanto à nostomania perante as retrovidas na corte.
Mitologia: o mito da fraqueza consciencial (carne fraca); a quebra dos mitos e tabus seculares relativos à nobreza; o mito do poder divino; os megamitos monárquicos em geral; a desconstrução do mito da beleza; a desconstrução do mito do príncipe encantado; a autescravização
aos mitos multimilenares derivada de retrovidas na corte.
Holotecologia: a monarquicoteca; a aristocracioteca; a artisticoteca; a heraldicoteca;
a biblioteca; a diplomacioteca; a nosoteca; a psicossomatoteca; a psicopaticoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Perfilologia; a Sociologia; a Conviviologia;
a Historiologia; a Grupocarmologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Evoluciologia; a Criticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cortesão; o soberano; o nobre; o imperador; o arqueduque; o grão-duque; o duque; o marquês; o visconde; o conde; o barão; o favorito; o mignon.
Femininologia: a cortesã; a soberana; a nobre; a imperatriz; a arqueduquesa; a grã-duquesa; a duquesa; a marquesa; a viscondessa; a condessa; a baronesa; a favorita.
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Hominologia: o Homo sapiens pathologicus; o Homo sapiens amoralis; o Homo eroticus; o Homo sapiens servilis; o Homo sapiens genuflexus; o Homo sapiens debilis; o Homo sapiens abusor; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens sociologicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cortesã vulgar = a mulher comum, sem modos, conquistadora e amante
do monarca e rechaçada pela corte, gerando provocações sociais e políticas; cortesã intelectualizada = a mulher na corte, conquistadora e amante do monarca, com bagagem intelectual atuando
e influenciando a vida social e política da época.
Culturologia: a cultura da corte; a cultura da beleza manipuladora; a cultura da aparência e do supérfluo; a cultura da banalidade; a cultura da caça; a cultura da frivolidade; a cultura da futilidade; a baixa lucidez da socin causando idiotismo cultural.
Caracterologia. A História registra e destaca algumas personalidades (biografias, perfis)
de cortesãs, por exemplo, estas 10, dispostas em ordem cronológica de nascimento:
01. Agnès Sorel, Dame de Beauté (1422–1450): favorita do rei Carlos VII da França
(1403–1450), considerada a primeira amante oficial da realeza. Destacava-se pela beleza e atrevimento na corte, deu ao rei 3 filhas e o tirou da depressão.
02. Ana Bolena (1501–1536): chegou à corte do rei Henrique VIII da Inglaterra (1491–
–1547) enquanto cortesã, com a missão de conquistar o monarca. De grande ambição, converteuse em rainha consorte. Foi mãe da rainha Isabel I (Elisabeth I) da Inglaterra (1533–1603), sendo
decapitada sob acusação de adultério, incesto e traição.
03. Diana de Poitiers, Duquesa de Valentinois y de Étampes, Condessa de Saint-Vallier, Viscondesa de Estoile (1499–1566): mentora do delfim Henrique II da França (1519–
–1559), de quem se tornou amante. Responsável pela educação dos filhos do monarca com a rainha Catarina de Médicis (1519–1589). Foi obrigada a abandonar a corte e devolver todas as joias
da Coroa adquiridas de presente do monarca.
04. Françoise-Athénaïs de Rochechouart de Mortemat, Marquesa de Montespan,
Madame de Montespan (1641–1707): favorita de Luís XIV da França (1638–1715) durante 13
anos. Estava a serviço da rainha, Maria Teresa de Espanha (1638–1683), sendo dama de companhia.
05. Louise Françoise de La Baume Le Blanc, Duquesa de La Vallière, Luisa de La
Vallière (1644–1710): amante de Luís XIV da França, com quem teve 4 filhos, dos quais apenas
2 sobreviveram e foram legitimados. Quando o monarca a compartilhou com outras amantes, Luisa retirou-se da corte para o convento, onde escreveu reflexões de caráter religioso. Morreu após
36 anos de vida religiosa.
06. Eleanor Gwyn, Nell Gwyn (1650–1687): amante mais duradoura do rei Carlos II
da Inglaterra (1630–1685). Era atriz inglesa, analfabeta, recebeu grande reconhecimento do povo
e foi mãe de 2 filhos do rei.
07. Jeanne-Antoinette Poisson, Duquesa-Marquesa de Pompadour y Marquesa de
Menars, Madame de Pompadour (1721–1764): principal cortesã do rei Luís XV (1710–1774),
amante e protetora da cultura, promotora da enciclopédia de Denis Diderot (1713–1784). Manteve relações com o rei por poucos anos, pois era frígida, mas soube trocar o sexo por amizade profunda, tornando-se consultora política astuciosa e a única mulher a saber entretê-lo.
08. Jeanne Bécu, Madame du Barry (1743–1793): prostituta de luxo das mais talentosas da época, tornou-se a última amante de Luís XV. Pessoa não grata na corte, nomeada pelo rei
Condessa du Barry, não participaria da vida política, mas sim da vida artística e literária da época.
Morre em mãos dos revolucionários.
09. Marie Dolores Eliza Rosanna Gilbert, Lola Montez, Condessa de Landsfeld
(1821–1861): bailarina exótica e atriz nascida na Irlanda, adquiriu o título de Condessa de Lands-
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feld sendo cortesã de Luís I da Baviera (1786–1868). Quando o rei Luís abdicou, Lola fugiu para
os Estados Unidos da América. A ela se atribui o fato de haver tido mais de 4000 amantes.
10. Agustina Otero Iglesias, La Belle Otero (1868–1965): espanhola cantora, dançarina de cabaré e cortesã da Belle Époque. De origem muito pobre, foi morar na França. Foi amante
de vários monarcas da época entre eles, Alfonso XIII de Espanha (1886–1941). Otero chegou
a reunir imensa fortuna, mas a perdeu nos cassinos de Montecarlo e Nice.
Poder. A cortesã oficial usufruia de riquezas, títulos nobiliários e poder capaz de ultrapassar a própria rainha. O pagamento por esses privilégios era a completa entrega do corpo e da
vida ao monarca regente.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cortesã, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
02. Atraso de vida: Etologia; Nosográfico.
03. Aulicismo: Parassociologia; Nosográfico.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Coerção social: Sociologia; Nosográfico.
06. Companhia constrangedora: Conviviologia; Neutro.
07. Feudalismo: Historiologia; Nosográfico.
08. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
09. Megapeso: Passadologia; Nosográfico.
10. Mirmídone: Conviviologia; Nosográfico.
11. Monarquia: Parapatologia; Nosográfico.
12. Persona bufônica: Perfilologia; Neutro.
13. Rainha: Parapatologia; Nosográfico.
14. Subjugabilidade: Parapatologia; Nosográfico.
15. Temperamento monárquico: Nosotemperamentologia; Nosográfico.

O ESTUDO PERFILOLÓGICO DA CORTESÃ PODE EVOCAR
LEMBRANÇAS NA CONSCIÊNCIA DISPOSTA A TER AUTORRETROCOGNIÇÕES SADIAS, LEVANDO-A A RECICLAR
POSSÍVEIS VESTÍGIOS DO TEMPERAMENTO MONÁRQUICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, pensou na possibilidade de ter vivenciado a condição de cortesã em retrovidas? Identifica na manifestação atual traços e / ou hábitos da vida cortesã? Busca superá-los?
Filmografia Específica:
1. A Duquesa. Título Original: The Duchess. País: EUA. Data: 2008. Duração: 110 min. Gênero: Drama.
Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção: Saul
Dibb. Elenco: Keira Knightley; Ralph Fiennes; Dominic Cooper; Hayley Atwell; Richard McCabe; & Charlotte Rampling. Produção: Grabielle Tana; & Michael Kuhn. Fotografia: Gyula Pados. Música: Rachel Portman. Companhia:
Paramount Pictures do Brasil. Distribuidora: Paramount Vantage. Outros dados: Vencedor do Oscar de Melhor Figurino. Sinopse: Georgiana Spencer casou-se aos 18 anos com o Duque de Devonshire, cujo desejo era ter filho homem. Possuindo o título de Duquesa de Devonshire, logo Georgiana demonstrou inteligência e perspicácia perante a corte inglesa.
Entretanto, não conseguia dar ao duque o filho tão desejado, com todas as tentativas de ficar grávida resultando em abortos ou em filhas. Isso leva o relacionamento a se deteriorar pouco a pouco.
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2. A Outra. Título Original: The Other Boleyn Girl. País: EUA. Data: 2008. Duração: 115 min. Gênero:
Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD). Direção:
Justin Chadwick. Elenco: Scarlett Johansson; Natalie Portman; Eric Bana; Kristin Scott Thomas; Ana Torrent; Jim Sturgess; Mark Rylance; David Morrissey; Benedict Cumberbatch; William Stafford; Jane Parker; & Francis Weston. Produção: Alison Owen; & Scott Rudin. Roteiro: Peter Morgan. Fotografia: Kieran McGuigan. Música: Paul Cantelon. Companhia: Universal Pictures. Distribuidora: Columbia Pictures; & Imagem Filmes. Sinopse: Ana (Natalie Portman) e Maria (Scarlett Johansson) são irmãs convencidas por pai e tio ambiciosos a aumentar o status da família tentando comquistar
o coração de Henrique Tudor (Eric Bana), rei da Inglaterra. São levadas à corte e logo Maria conquista o rei, dando-lhe
filho ilegítimo. Porém isto não faz Ana desistir do intento, buscando de todas as formas passar para trás a irmã e a rainha
Catarina de Aragão (Ana Torrent).
3. Ligações Perigosas. Título Original: Dangerous Liaisons. País: EUA. Data: 1988. Duração: 120 min.
Gênero: Drama. Idade (censura): 16 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; & Português (em DVD).
Direção: Stephen Frears. Elenco: Glenn Close; John Malkovich; Michelle Pfeiffer; Uma Thurman; Keanu Reeves;
Swoosie Kurtz; & Peter Capaldi. Produção: Hank Moonjean; & Norma Heyman. Fotografia: Philippe Rouselot. Música: George Fenton. Companhia: Warner Bross. Outros dados: Vencedor do Oscar (1989) de Melhor Roteiro Adaptado;
Melhor Direçaõ de Arte e Melhor Figurino. Sinopse: França, 1788. A Marquesa de Merteuil precisa de favor do ex-amante, o Visconde de Valmont, pois o ex-marido está planejando se casar com jovem virgem. O visconde, conhecido pela vida
devassa e conquistas amorosas, deveria seduzir a jovem antes do casamento. No entanto, planeja conquistar bela mulher
casada, de comportamento fiel ao marido. A marquesa exige a prova escrita dos encontros amorosos e, se conseguir tal façanha, como recompensa passarão a noite juntos. Mas os jogos de sedução fogem do controle e os resultados são bem mais trágicos, além do imaginado.
Bibliografia Específica:
1. Craveri, Benedetta; Amantes e Rainhas: O Poder das Mulheres (Amanti e Regine: II Potere delle Donne);
revisores Renato Potenza Rodrigues; & Marise S. Leal; trad. Eduardo Brandão; 430 p.; 20 caps.; 16 fotos; 1 microbiografia; alf.; 22 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2007; páginas 10 a 62.
2. Farquar, Michael; Escândalos Reais: Inacreditáveis porém Verdadeiras Histórias dos mais Cruéis e Devassos Reis, Rainhas, Papas e Imperadores ao Longo da História (A Treasury of Royal Scandals); revisores Marcos
Aurélio Martins; & Taís Monteiro; trad. Cristiana Serra; 360 p.; 46 caps.; 88 fotos; 1 microbiografia; 11 tabs.; 24 x 16 cm;
br.; 2ª Ed.; Ediouro; Rio de Janeiro, RJ; 2003; páginas 31 a 181.
3. Fraser, Antonia; O Amor e Luís XIV: As Mulheres na Vida do Rei Sol (Love and Louis XIV); trad. Heloísa Mourão; 460 p.; 17 caps.; 1 microbiografia; 1 resumo; 1 nota; alf.; 22 x 16 cm; br.; Record; São Paulo, SP; 2009; páginas 51 a 96.
4. Foreman, Amanda; Georgiana Duquesa de Devonshire (Georgiana Duchess of Devonshire); revisores
Ana Grillo; Edurado Carneiro; & Lilia Zanetti; trad. Cristiana Cristina Paixão Lopes; 528 p.; 24 caps.; 1 microbiografia;
24 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2005; páginas 17 a 110.
5. Herman, Eleonor; Sexo com Reis: 500 Anos de Adultério, Poder, Rivalidade e Vingança (Sex with Kings:
500 Years of Adultery, Power, Rivalry and Revenge); revisores Ana Kronemberger; & Umberto Figuereido Pinto; trad.
Marisa Motta; 270 p.; 12 caps.; 16 fotos; 1 microbiografia; alf.; 24 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2005;
páginas 138 a 251.

L. S.
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COSMOCONSCIÊNCIA
(COMUNICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cosmoconsciência é a condição ou percepção interior, expansiva, da consciência, através do mentalsoma, quanto ao Cosmos, à vida e à ordem do Universo, com exultação
intelectual e cosmoética impossível de se descrever, quando o ser lúcido sente a presença viva da
Tudologia e se torna uno, coerente e no fluxo ortopensênico das realidades e pararrealidades, ao
modo de unidade indivisível.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cosmos vem do idioma Grego, kósmos, ―ordem, organização;
mundo, universo‖. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo procede também do
idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo 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.
Sinonimologia: 1. Mentalsoma no Cosmos. 2. Autovivência da interfusão cósmica.
3. Cosmovisão. 4. Omnitude.
Neologia. Os 2 vocábulos minicosmoconsciência e megacosmoconsciência são neologismos técnicos da Comunicologia.
Antonimologia: 1. Autofixação intrafísica. 2. Plantochacras na rocha. 3. Vida humana trancada. 4. Monovisão míope.
Estrangeirismologia: a overdose da autolucidez; o Cosmocognitarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: o cosmopensene.
Fatologia: a cosmoconsciência; a cosmoconsciencialidade; a cosmoconscienciocentragem; a cosmomaturidade; a evolução cosmolínea; os lampejos da omnisciência; a superdotação
mentalsomática; o megabambúrrio; o entendimento do Paradireito; a alavancagem da proéxis;
a dinamização da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a autovivência da interfusão consciência-Cosmos.
Parafatologia: a cosmoprojeção lúcida; o conscienciês; o extrapolacionismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia.
Trinomiologia: o trinômio ofiex-CEE-paraprocedência.
Holotecologia: a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Comunicologia; a Intraconscienciologia; a Cosmoconscienciologia; o Cosmismo; a Cosmossofia; o Paracosmos; a Cosmovisiologia; a Parapercepciologia;
a Descoincidenciologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Discernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto; a semiconsciex; a consciência megacosmopolita.
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Masculinologia: o pré-serenão dinâmico; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o cosmícola.
Femininologia: a pré-serenona dinâmica; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a cosmícola.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoconscientialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicosmoconsciência = a sensação viva da apatricidade pessoal;
megacosmoconsciência = a autovivência da transmigração interplanetária evolutiva, a maior.
Grupalidade. Sob a ótica da Grupocarmologia, a condição da cosmoconsciência e do
conscienciês são ainda pontos dos mais obscuros dentro da grupalidade evoluída, megadesafio para todos os pesquisadores e projetores conscientes, epicons e seres despertos.
Trabalhos. Do ponto de vista da Intrafisicologia, assim como a Tecnologia reduziu
o trabalho braçal, a Informática reduziu o trabalho mental, a cosmoconsciência reduz, hoje, o trabalho paracerebral da multidimensionalidade.
Informação. De acordo com a Comunicologia, a função da cosmoconsciência é minimizar o fenômeno, ou a moldura quantitativa, em favor da essência, a mensagem qualitativa da informação.
Consciencialidade. No contexto da Evoluciologia, a expansão da conscin só é válida
quando chega a plasmar ações informativas, de alta expressão, para a melhoria da consciencialidade média da Socin, ou seja, da qualidade de vida dos homens e mulheres.
Expansões. O fenômeno da cosmoconsciência expande a lucidez da conscin até à multidimensionalidade, a fim de expandir a informação libertária na dimensão intrafísica.
Robéxis. A robotização existencial é a condição antípoda à expansão da cosmoconsciência.
Prioridades. Conforme os princípios da Proexologia, a condição da cosmoconsciência
é agente poderosa para destacar as prioridades de ponta da proéxis da conscin. Você ainda responde a pesquisas vulgares? Admite ser padrinho? Recebe condecorações? Vai a estreias? Aceita
cestas natalinas? A sociosidade, ou o sociolismo, pode evidenciar o nível de consciencialidade da
pessoa.
Naturalidade. Dentro da Conviviologia, a condição da cosmoconsciência há de ser vivenciada com espontânea naturalidade, sem traumas de qualquer espécie, ao modo da segunda
natureza já absorvida pela primeira natureza, rotineira ou natural, da conscin.
Mutações. Pela análise da Holomaturologia, todas as mutações evolutivas conscienciais,
ou a queima sadia de etapas na proéxis, são racionalmente permitidas quando implantadas a partir da condição da vivência, ainda mesmo efêmera, da cosmoconsciência, no caso, a autocrítica
mais crítica.
Explicitação. O estado da cosmoconsciência, a rigor, é a ordenação intelectiva simultânea de 2 caos, nesta ordem operacional:
1. Primeiro: o caos intraconsciencial do microcosmo; a Intraconscienciologia.
2. Segundo: o caos cósmico do macrocosmo; a Policonscienciologia.
Holomemória. A autovivência efêmera da cosmoconsciência é o recurso mais prático e sadio, para a conscin, hoje, neste Planeta, acessar a própria holomemória, ou a memória pessoal integral. Todo Homem-animal traz o Homem-consciência dentro de si.
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Conceitos-desafios. Diante da Holomnemônica, o acesso à holomemória, na idade física
avançada, pode conduzir você, por exemplo, a 5 conceitos-desafios, de elevada autocrítica e cosmoética, aqui dispostos na ordem alfabética:
1. Autodesempenhos. Para você, a unidade de medida para a aferição dos autodesempenhos há de ser a elevação do nível da excelência da proéxis pessoal, vivida com autocrítica, até,
se possível, além, com todo o nível cosmoético da proéxis grupal do grupocarma íntimo.
2. Cientista. A condição do cientista-pesquisador de primeira ordem, quanto à vivência
da cosmoconsciência, há de ser, portanto, mais evoluída se comparada ao conjunto dos demais
colegas de segunda ordem, quanto à excelência da consciencialidade desperta.
3. Cultura. Também, com toda autocrítica, a cultura (polimatia), se você é conscin de
idade física mais avançada, há de ser, se possível, superior ao conjunto cultural do grupo de conscins, duas ou 3 décadas mais jovens intrafisicamente em relação a você, hoje, e com quem você
trabalha com vínculo consciencial e dedicação cosmoética.
4. Obra. Ainda, com toda autocrítica, a obra pessoal, por exemplo, a gescon, o livro publicado por você, há de ser superior, em qualidade, à obra geral da instituição (grupocarma) a qual
você presta colaboração, na condição de modesto servidor com vínculo consciencial, pois a multidão se nivela pela média baixa.
5. Pesquisas. Enfim, com toda autocrítica, a autopesquisa há de ser superior às possibilidades de pesquisa – quando consideradas em bloco – de todo o grupo íntimo.
Fatores. Na pesquisa da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10
fatores predisponentes da autovivência da cosmoconsciência:
01. CEE: a utilização pessoal da Central Extrafísica de Energia; a Energossomatologia.
02. Cipriene: o ciclo pessoal de primaveras energéticas; a Homeostaticologia.
03. Eutimia: o autocentramento consciencial assentado no código pessoal de Cosmoética (CPC); a Cosmoeticologia.
04. Extrapolacionismo: a condição evolutiva avançada; a Autopesquisologia.
05. Macrossoma: pessoal, lúcido; a Macrossomatologia.
06. Megagescon: a gestação consciencial, magna, embasadora do compléxis; a Proexologia.
07. Ofiex: a oficina extrafísica pessoal; a Ofiexologia.
08. Pangrafia: o fenômeno composto, abrangente; a Parafenomenologia.
09. PL: a projetabilidade lúcida, pessoal; a Projeciologia.
10. Policarmalidade: quando pessoal, lúcida, atuante; a Holocarmologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cosmoconsciência, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
2. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
3. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
4. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
5. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
6. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
7. Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
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A MAIORIA DAS LINHAS DO CONHECIMENTO HUMANO
AINDA NÃO DETECTOU E NEM EMPREGA A COMUNICAÇÃO INTERCONSCIENCIAL PECULIAR VIVENCIADA NA
CONDIÇÃO DE EXCEÇÃO DA COSMOCONSCIÊNCIA.
Questionologia. Qual nível de vivência você já alcançou quanto à compreensão da cosmoconsciência? Já experimentou algum fenômeno transcendente aproximado da cosmoconsciência?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 84 e 85.
2. Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 enus.;
100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 123, 130 e 131.
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 78, 173, 266, 453, 864 e 1.101.
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; página 27.
5. Idem; Manual de Redação da Conscienciologia; 272 p.; 152 abrevs.; 274 estrangeirismos; glos. 300 termos; 28 x 21 cm; br.; 2a Ed. revisada; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; 2002; página 21.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; páginas 133
a 139, 353, 611, 631 e 938.
7. 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.
8. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 69. 162, 180, 213, 252, 371, 489, 513, 526 e 678.
9. 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 31 e 91.
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COSMOEDUCAÇÃO
(COSMOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cosmoeducação é o ato ou processo de ensino-aprendizagem por meio de
técnicas cosmovisiológicas, visando a ampliação da mundividência pessoal e a expansão da holocognição da conscin, homem ou mulher, possibilitando o desenvolvimento teático da integração
consciência-Cosmos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra cosmos vem do idioma Grego, kósmos, ―ordem; organização;
mundo; universo‖. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O termo educação deriva do idioma Latim, educatio, ―ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo‖, de educare, ―criar (alguma criança); nutrir; amamentar; cuidar; educar; instruir; ensinar‖. Apareceu no Século XVII.
Sinonimologia: 1. Educação cosmovisiológica. 2. Educação universalista. 3. Preceptoria cosmovisiológica. 4. Ensino da Tudologia. 5. Orientação cosmoconscienciocêntrica. 6. Holopedagogia.
Neologia. O vocábulo cosmoeducação e as duas expressões compostas cosmoeducação
básica e cosmoeducação avançada são neologismos técnicos da Cosmocogniciologia.
Antonimologia: 1. Educação primária. 2. Ensino convencional. 3. Pedagogia. 4. Orientação monodimensional; orientação monovisional. 5. Educação especial. 6. Deseducação.
Estrangeirismologia: a open mind; o upgrade evolutivo; a ampliação da Weltanschauung; o Cosmoconscientiarium; o Cosmocognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cognição cosmovisiológica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tudo, existencialmente, ensina. Direcionemo-nos ao Cosmos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmovisiologia; os cognopensenes; a cognopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a holomaturidade pensênica; as autopensenizações magnas; o holopensene dos Serenões.
Fatologia: a cosmoeducação; o ato de ensinar a pensar grande; a ampliação da automundividência; a autoconscientização cosmológica; a importância da educação na construção do Planeta-Escola; o enciclopedismo favorecendo a memória extracerebral; o colecionismo sadio ampliando a erudição; o valor do acervo para o cultivo da holocognição; a raiz cognitiva; o interesse de
estudar tudo em detrimento da hiperespecialização; a fragmentação do saber; o empobrecimento
das análises; a carência dialógica entre as diversas áreas do conhecimento; a ruptura das fronteiras
disciplinares; a associação de ideias; a criação de neoconstructos; o pensamento divergente possibilitando a busca do maior número de soluções para determinado problema; os centros culturais
disponibilizando o acervo aos interessados em cultivar a cosmocognição; a promoção de vivências educacionais significativas e transformadoras; o projeto do Megacentro Cultural Holoteca na
Cognópolis Foz do Iguaçu (Ano-base: 2014), visando a universalização do conhecimento multimilenar, multidimensional e cosmovisiológico; as sincronicidades; as redes ideativas avançadas;
a superação do restringimento monovisiológico; o ato mentalsomático de elaborar concepções sobre tudo ao derredor; a Prova da Imagística despertando a curiosidade em conhecer os detalhes do
entorno; o ato de dissecar as múltiplas facetas de cada objeto ou tema de pesquisa; a visão sistêmica da realidade; a complexidade da vida no Cosmos; as observações astronômicas favorecendo
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a ampliação da consciência espacial; a compreensão do Universo para dimensões maiores de espaço e de tempo; o preenchimento do Conscienciograma promovendo a autovisão panorâmica
360º da realidade intraconsciencial; a interconectividade cósmica; a invulgaridade da conscin lúcida; o pioneirismo da conscin cosmovisiológica; o ato serenológico de ―engolir‖ o Cosmos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático mantendo elevado
o nível de consciência; as parassincronicidades; os parassinais; o toque do evoluciólogo; os pormenores parapsíquicos; a parapercuciência; o acesso à holomemória; as lições avançadas hauridas
na parapsicoteca; os cons magnos intermissivos; a paravisitação às comunexes evoluídas; o intercâmbio multidimensional vivenciado nas dinâmicas parapsíquicas semanais nos campi conscienciológicos; as parexcursões interplanetárias; as projeções conscientes produzidas por intermédio
do mentalsoma; a expansão da consciência; o estado da autoconsciência contínua; a escrita desvelando a identidade holobiográfica; a lucidez quanto à evolução cosmolínea; a vida cósmica unificadora; a atuação coerente ao fluxo do Cosmos; o estado da cosmoconsciência expressando
a condição mais avançada da homeostase holossomática para a consciência intrafísica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo conhecimento científico–experiência humana; o sinergismo cognição-parapsiquismo.
Principiologia: o princípio da multidimensionalidade; o princípio de o megafluxo do
Cosmos estar sob controle inteligente.
Codigologia: a valorização das ideias magnas acima dos interesses pessoais expressas
no código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) balizando as
ações coletivas visando a maxiproéxis.
Teoriologia: a teoria do caos; a teoria de tudo; a teoria da evolução consciencial; a teoria do megafoco existencial.
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da circularidade; a técnica do cosmograma; a técnica da cosmanálise; a técnica da cosmossíntese; a técnica
dos 100 procedimentos.
Voluntariologia: o voluntariado na Holoteca e no Holociclo; o voluntariado nos cursos
de campo energético; o voluntariado internacional; o voluntariado no Programa Amigos da Enciclopédia; o voluntariado na UNICIN; o voluntariado no AVA; o voluntariado interdimensional
na tenepes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da fitoenergia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia; o Laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o Laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível da Serenologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia;
o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos reducionistas da fragmentação do conhecimento; os efeitos holomnemônicos da apropriação do acervo holotecário; os efeitos intraconscienciais dos extrapolacionismos parapsíquicos; os efeitos interassistenciais da consciência expandida; os efeitos amplificadores e integrativos da cosmoeducação.
Neossinapsologia: as parassinapses resultantes da expansão cognitiva; as neossinapses
geradas pela vivência extrafísica.
Ciclologia: o ciclo interassistencial ensinar-reaprender-reeducar.
Enumerologia: o ato de educar para a cosmovisão; o ato de educar para o atacadismo
consciencial; o ato de educar para o generalismo polimático; o ato de educar para a integração
consciência-Cosmos; o ato de educar para a megafraternidade; o ato de educar para o Universalismo; o ato de educar para o autodiscernimento multidimensional.
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Binomiologia: o binômio microcosmo-macrocosmo; o binômio individualismo-coletivismo; o binômio cérebro-paracérebro.
Interaciologia: a interação consciência-Cosmos.
Crescendologia: o crescendo Planeta-Hospital–Planeta-Escola; o crescendo habitacional casa-bairro-cidade-país-continente-planeta-galáxia; o crescendo cidadania nacional–cidadania planetária–cidadania cósmica; o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio Cosmos-consciências-energias.
Polinomiologia: o polinômio disciplinaridade-interdisciplinaridade-multidisciplinaridade-transdisciplinaridade.
Antagonismologia: o antagonismo sectarismo / universalismo; o antagonismo caverna
/ espaço sideral; o antagonismo simplismo / complexismo; o antagonismo varejismo / atacadismo; o antagonismo dualidade / unidade; o antagonismo dogmatismo / pesquisa; o antagonismo
monopensene / cosmopensene.
Paradoxologia: o paradoxo de a parte poder refletir o todo; o paradoxo de a consciência humana“engolir”o Cosmos; o paradoxo do espaço sideral aconchegante.
Politicologia: a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a cosmofilia; a cosmoconscienciofilia.
Fobiologia: a neofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da interiorose; a superação da síndrome da
mediocrização consciencial.
Maniologia: a megalomania.
Holotecologia: a astronomoteca; a cosmoteca; a cosmoconsciencioteca; a hiperespaçoteca; a globoteca; a hemeroteca; a lexicoteca; a encicloteca; a consciencioteca; a tudoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmocogniciologia; a Cosmogramologia; a Cosmovisiologia;
a Cosmoconscienciologia; a Cosmoeticologia; a Enciclopediologia; a Lexicologia; a Parapedagogia; a Holotecologia; a Tudologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin transcendente; a consciência poliédrica; a consciência calidoscópica; o ser desperto; o ser interassistencial; o ser universalista.
Masculinologia: o cosmoeducador; o cosmoconscienciólogo; o cosmovisiólogo; o cosmícola; o atacadista consciencial; o amplificador da consciencialidade; o autodidata; o polímata;
o enciclopedista; o matemático, gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário e astrônomo Eratóstenes
de Cirene (276–194 a.e.c).
Femininologia: a cosmoeducadora; a cosmoconsciencióloga; a cosmovisióloga; a cosmícola; a atacadista consciencial; a amplificadora da consciencialidade; a autodidata; a polímata;
a enciclopedista.
Hominologia: o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo
sapiens cosmopolita; o Homo sapiens cosmocentricus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cosmoeducação básica = o processo da ampliação da mundividência
a partir do estudo teático da Astronomia; cosmoeducação avançada = o processo da ampliação
máxima da mundividência por meio de técnicas paradidáticas da autexperimentação do fenômeno
transcendente da cosmoconsciência.
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Culturologia: a pluralidade cultural; a transculturalidade; a cultura da cosmoconsciencialidade.
Taxologia. Sob a ótica da Cosmocogniciologia, eis, em ordem alfabética, 8 exemplos de
ambientes intrafísicos encontrados na Cognópolis Foz do Iguaçu, promotores do aumento da cosmovisão:
1. Aleia dos Gênios da Humanidade: Legadologia.
2. Áreas verdes: Ecologia.
3. Céu noturno: Cosmologia.
4. Conselho dos 500: Politicologia.
5. Holociclo: Lexicologia; Enciclopediologia; Hemerotecologia.
6. Holoteca: Cosmovisiologia.
7. Laboratórios conscienciológicos de autopesquisa: Autocogniciologia.
8. Tertuliarium: Debatologia.
Práxis. Segundo a Parapedagogia, eis, em ordem alfabética, listagem de 15 atividades
amplificadoras da mundividência pessoal, contribuindo diretamente para o desenvolvimento do
abertismo consciencial e da soltura mentalsomática, visando ampliar a holocognição:
01. Autocrítica. Autoquestionamento quanto às próprias tendências.
02. Autorretrocognição. Rememoração de retrovida pessoal.
03. Convivência multicultural. Interação pacífica com a diversidade consciencial.
04. Debates cosmoéticos. Confrontação de ideias em ambiente democrático.
05. Dinâmicas parapsíquicas. Vivências multidimensionais em grupo.
06. Docência internacional. Tares em idioma diferente da língua materna.
07. Observações astronômicas. Expansão das dimensões e referenciais do Universo.
08. Oficina do cosmograma. Visão de conjunto dos fatos.
09. Pesquisa interdisciplinar. Associação de ideias.
10. Pesquisa no Holociclo. Desassédio mentalsomático.
11. Projeto transdisciplinar. Transposição das fronteiras disciplinares.
12. Prova da Imagística. Desenvolvimento da hiperacuidade.
13. Tenepes. Ampliação das relações interdimensionais.
14. Viagens internacionais. Aumento das referências culturais.
15. Visita à Natureza. Absorção e discriminação das energias imanentes (EI).
Cosmovisão. Segundo a Cosmoconscienciologia, a visão panorâmica, cosmovisiológica,
atacadista, extrafísica, universalista, transdisciplinar e transcendente vivenciada no estado da cosmoconsciência está na própria consciência aguardando a maturação.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cosmoeducação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
02. Autabrangência: Multidimensiologia; Neutro.
03. Autoconscientização cosmológica: Cosmovisiologia; Neutro.
04. Autopensenização cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
05. Circularidade contígua: Tangenciologia; Neutro.
06. Consciência calidoscópica: Autolucidologia; Neutro.
07. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
09. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
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Holociclo: Cosmocogniciologia; Neutro.
Holotecologia: Comunicologia; Homeostático.
Macroconsciencialidade: Reeducaciologia; Neutro.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Soltura mentalsomática: Experimentologia; Homeostático.
Taxologia do conhecimento: Mentalsomatologia; Neutro.

A COSMOEDUCAÇÃO OBJETIVA A SUPERAÇÃO DO RESTRINGIMENTO CAUSADO PELA MONOVISÃO INTRAFÍSICA
SUPERFICIAL, PROPICIANDO CONDIÇÕES PARA A VIVÊNCIA DA COSMOVISÃO INTERGALÁCTICA MEGAFRATERNA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem se empenhado em ampliar a automundividência a fim de superar a monovisão simplista? Quais os resultados práticos obtidos?
Bibliografia Específica:
1. Ferraro, Cristiane; Histórico das Enciclopédias: da Antiguidade até a Contemporaneidade; Artigo; Revista do Megacentro Cultural Holoteca; Bianuário; Ed. Especial de Lançamento; N. Zero; Seção: Enciclopediologia;
2 abrevs.; 21 enus.; 18 fotos; 1 minicurrículo; 20 refs.; 2 webgrafias; Associação Internacional para a Expansão da Conscienciologia (AIEC); Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 60 a 85.
2. Medeiros, Luziânia; Cosmoeducação: Uma Abordagem Transdisciplinar no Ensino de Astronomia; In: Jafelice, Luiz Carlos (Org.); Astronomia, Educação e Cultura: Abordagens Transdisciplinares para os Vários Níveis de
Ensino; Coletâneas em Ensino de Ciências e Matemática: Relatos de Pesquisa e Material Didático; 3 enus.; 9 fotos;
1 tab.; 41 refs.; Editora da UFRN (EDUFRN); Natal, RN; 2010; páginas 147 a 212.
3. Oliveira, Nara; Holoteca: Expressão Identitária da Conscienciologia; Jornal do Campus CEAEC; Mensário; Ano 10; N. 120; Ed. Especial da 1ª Década do CEAEC; 2 fotos; Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2005; página 6.
4. 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
130 e 131.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 175.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.232 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 1.907 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 4ª Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 134.
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COSMOETHOS
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A COSMOETHOS – Associação Internacional de Cosmoeticologia é a Instituição Conscienciocêntrica (IC), interassistencial, multidimensional, universalista, de natureza
científica, educacional e cultural, política-apartidária, constituída na forma de associação civil
sem finalidade econômica, regida por estatuto específico e mantida por voluntários através do
vínculo consciencial, dedicada à pesquisa, ao ensino, ao desenvolvimento, à expansão, à consolidação e à divulgação da neociência Cosmoeticologia, especialidade da Conscienciologia, fundada
em 3 de outubro de 2015, com sede na cidade de Foz do Iguaçu, Bairro Cognópolis, Paraná,
Brasil.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cosmos deriva 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. A palavra do idioma Grego
éthos significa ―hábito; costume; caráter; conduta; comportamento‖.
Sinonimologia: 01. IC da Cosmoeticologia. 02. Instituição Conscienciocêntrica da
Cosmoética. 03. Instituição Conscienciocêntrica de cosmoeticólogos e cosmoeticistas. 04. Instituição multidimensional da Cosmoeticologia. 05. Instituição cosmoeticológica. 06. Escola de
Autorreeducação Moral. 07. Educandário cosmoeticológico. 08. Central Intrafísica da Cosmoeticologia. 09. Instituição da Moral Cósmica. 10. Instituição Conscienciocêntrica da Cosmoeticometrologia.
Neologia. A sigla COSMOETHOS e as duas expressões compostas COSMOETHOS inicial e COSMOETHOS consolidada são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Instituto de Ética. 2. Conselho de Ética. 3. Comitê de Ética.
4. Conselhos de classe profissional.
Estrangeirismologia: o exercício constante do Prioritarium através das metas institucionais; a glasnost consciencial; o Reeducandarium experienciado no voluntariado diuturno;
o corpus científico da Conscienciologia; o know-how cosmoeticológico; o upgrade evolutivo na
vivência da autocosmoética em grupo; a dedicação full time.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao exemplarismo cosmoético multidimensional.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relacionados ao tema: – Cosmoética: justiça imanente. Cosmoética: megavalor universal. Cosmoética: ciência suprema.
Ortopensatologia. “Cosmoética. A Cosmoética é a blitz nos Cursos de Conscienciologia. Há alunos que optam pelo desvio na estrada a fim de evitar tal blitz, e, mais tarde, voltam na
condição de retomadores de tarefas”. ―A Cosmoética dirige o Cosmos. Cosmoética é evolução‖.
―Viver e exemplificar a Cosmoética não é para qualquer pessoa. Em tese é a manifestação moral
do Fi‖.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Harmoniologia; a imersão pensenológica na
Autocosmoeticologia; a retilinearidade pensênica promovendo felicidade; o holopensene pessoal
do acolhimento; o holopensene promotor dos megatrafores; o holopensene do bom humor; a distorção autopensênica; a autocosmoética pensênica; os ortopensenes; a manutenção da ortopensenidade em grupo; a pensenidade lúcida; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; o holopensene
interassistencial cosmoeticológico; o holopensene pessoal da omnicooperação; o holopensene
grupal da intercooperação; o impacto da estética do ambiente institucional na ortopensenidade.
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Fatologia: a COSMOETHOS; a seriedade e engajamento na assunção das competências
institucionais; o desenvolvimento da consciência crítica cosmoética e autônoma; o Serviço de
Atendimento às Questões Cosmoéticas (SAQC) favorecendo a autonomia decisória; a autossustentabilidade; o programa de qualificação do professor-cosmoeticista; o investimento consciencial
e financeiro incondicional conscienciocêtrico; a doação altruísta do tempo; o detalhismo em relação à identidade visual da IC; a cor da logomarca; a preocupação com o requinte necessário para
a reurbanização do ambiente; a concretização física de ideias; a organização da base física institucional; os projetos e programas de pesquisa, educação, cultura e assistência social alinhados com
os objetivos da instituição; a expansão institucional nacional e internacional favorecida pela tecnologia; a internacionalização; o poliglotismo; a Oficina Gratuita da Autocosmoética Energossomática; a matriz curricular da COSMOETHOS com cursos modulares, cursos especiais temáticos; o site institucional ao modo de rapport além sede; o aproveitamento das experiências pessoais e profissionais em prol das atividades institucionais; a compensação de trafores; o reconhecimento da senha intermissiva; o somatório de ideias; a intercompreensão das holobiografias em
prol da instalação de ambiente de produtividade; os intercâmbios científico, educacional, social,
tecnológico e cultural; a oferta ampla e irrestrita de conhecimento; o respeito ao livre arbítrio; as
parcerias com outras ICs; a preocupação em realizar convergência entre os trabalhos dos organismos conscienciocêntricos e das especialidades da Conscienciologia; a divulgação despretensiosa
dos trabalhos de outras ICs; os encaminhamentos corretos; a Semana da Cosmoética; a reciclagem do jeitinho brasileiro; a tares atuando na amoralidade, imoralidade e dissimulação; a Cosmoética aplicada à maxiproéxis grupal; o ambiente transparente e acolhedor recepcionando os egressos de Cursos Intermissivos (CIs) recentes; a abertura de portas aos retomadores de tarefas; os
epicentros de atividades; os Tratados da Conscienciologia norteando as neoverpons da Cosmoeticologia; o esclarecimento aos dilemas cosmoéticos; a reflexão sobre as condutas pessoais; o slogan “COSMOETHOS: de Foz para o mundo” favorecendo a expansão de ideias e a força de união no voluntariado; o lema ―menos reunião, mais ação‖ norteando a implementação de ideias
e otimizando o uso do tempo em prol da concretização da proéxis pessoal e maxiproéxis grupal;
a votação democrática entre voluntários de várias ICs nomeando o desenho da logomarca Evoluciolino; a atenção e atração de intermissivistas recém-chegados às tarefas da proéxis; a potência
da interligação de qualquer função para o crescimento da IC; o entendimento de cada consciência
ser realidade única; a inexistência de conflito de interesses entre área profissional, pessoal dando
autoridade moral ao vínculo consciencial.
Parafatologia: a inspirações extrafísicas; as extrapolações parapsíquicas; o aproveitamento das ideias inatas e recuperação de cons dos integrantes de IC; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático favorecendo as autorreflexões sobre a cosmoética pessoal; a detecção
das nuances da equipex institucional; as inspirações extrafísicas através dos componentes da equipe ratificando o rumo institucional a seguir; a autocoerência multidimensional; o encaminhamento de equipin promovidos pela equipex; a importância da blindagem energética institucional; os
parafatos referendando os fatos; as energias conscienciais (ECs) como cartão de visita personalíssimo revelando os assistentes e assistidos; a autossustentabilidade energética exercida pela autocoerência cosmoética do grupo; o uso cosmoético do autoparapsiquismo lúcido; a interconfiança
dos amparadores extrafísicos; a necessidade de autossuperação da pressão extrafísica decorrente
do trabalho de ponta; a postura tenepessológica ininterrupta; a clarividência; a leitura energética
explicitadora dos gaps de cosmoética objetivando o esclarecimento pontual quando necessário.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo equipin-equipex promovendo insights para encontrar
a melhor solução cosmoética; o sinergismo Direitologia-Paradireitologia-Cosmoeticologia; o sinergismo da coerência persistente entre projeto-planejamento-consecução; a sinergia dos trafores da equipe; o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o sinergismo
ideias avançadas–práticas avançadas.
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Principiologia: o princípio da afinidade; o princípio da Cosmoética Destrutiva; o princípio interassistencial de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) aplicado à IC; o princípio de os fins não justificarem os meios; o princípio do não
acumpliciamento com o erro identificado; o princípio da economia de bens; o princípio “se algo
não é bom, não adianta fazer maquiagem”; o princípio da exaltação e valorização do autodiscernimento; o princípio administrativo pensar globalmente–agir localmente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) fundamentado no detalhismo teático dos princípios cosmoéticos; o código duplista de Cosmoética (CDC); a exemplaridade do código pessoal de Cosmoética dos evoluciólogos.
Teoriologia: a teoria das ideias; a teoria da interpretação dos fatos e parafatos; a teoria
do esforço máximo na autoqualificação evolutiva; a teoria do paradigma consciencial exercido
no voluntariado; a teoria da autocoerência; a teoria da evolução por meio dos autesforços.
Tecnologia: a técnica da reflexão ortopensênica; a técnica de saber ouvir, saber falar,
saber calar; a técnica da convivialidade autoconsciente em grupo; as técnicas da comunicação
não violenta; a tecnologia da informação (TI); a técnica da esnobação cosmoética; a técnica da
dupla evolutiva (DE) aplicada com lógica e discernimento no desenvolvimento da IC.
Voluntariologia: o impacto dos objetivos estatutários no voluntariado; o bom humor no
voluntariado; as ocorrências intra e extrafísicas no voluntariado conscienciológico favorecendo as
reciclagens das condutas morais pessoais; a autoqualificação cosmoética no voluntariado conscienciológico afinizada ao Curso Intermissivo (CI); o voluntariado cosmoeticológico formado por
profissionais de diversas áreas; os voluntários retomadores de tarefa a partir da fundação da
COSMOETHOS; a condição do voluntário cosmoeticologista enciclopedista; o paravoluntariado
enquanto minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a reflexão sobre as
condutas pessoais no dia a dia do voluntariado; a força do voluntariado exclusivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas.
Efeitologia: o efeito reciclogênico do voluntariado cosmoeticológico; o efeito da dinamização da interassistencialidade; o efeito halo da tares; o efeito da assunção das responsabilidades proexológicas; os efeitos gerais na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito positivo da ortopensenidade; os efeitos da manutenção do comportamento honesto decorrente da autoincorruptibilidade.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das neoverpons; as neossinapses formadas
a partir do raciocínio lógico; as neossinapses do egocídio cosmoético contínuo; a criação de
neossinapses da abnegação cosmoética.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial da atividade; o ciclo vicioso da corrupção; o ciclo
da autovivência teática; o ciclo dos fatos e parafatos; o ciclo seriexológico; o ciclo dos ajustes
grupocármicos.
Enumerologia: o estudo da Autocosmoeticologia; a pesquisa da Autocosmoeticologia;
o ensino da Autocosmoeticologia; a docência da Cosmoeticologia; a divulgação da Cosmoeticologia; a expansão da Cosmoeticologia; o compartilhamento da Cosmoeticologia. A reeducação cosmoeticológica; a exemplificação cosmoeticológica; a autoconscientização cosmoética; as concessões cosmoéticas; os posicionamentos cosmoéticos; a flexibilidade cosmoética; as atitudes cosmoéticas.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio evolução pessoal–evolução alheia; o binômio teoria-prática; o binômio aquisição-retribuição; o binômio Curriculum
Lattes–Ficha Evolutiva Pessoal; o binômio eliminação do egão–cooperação no trabalho; o binômio trabalho em equipe–ampliação dos resultados; o binômio liderança–orientação administrativa integrada; o binômio singularidade-complementaridade; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador.
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Interaciologia: a interação análises–sínteses; a interação evolutiva na manifestação intra e extrafísica coerente; a interação cérebro-paracérebro recuperando cons; a interação condição evolutiva–qualidade assistencial; a interação depuração autopensênica–amadurecimento
consciencial; a interação livre pensamento–liberdade de expressão–liberdade de manifestação.
Crescendologia: o crescendo varejismo consciencial–atacadismo consciencial; crescendo compreensão-intercompreensão-intercooperação-megafraternidade; o crescendo recuperação
de cons magnos–amplitude interassistencial universalista; o crescendo exigência-concessão;
o crescendo Ética-Cosmoética.
Trinomiologia: o trinômio pensamento-sentimento-energia; o trinômio teática-verbação-confor; o trinômio autengano-autossabotagem-autocorrupção; o trinômio manifestar-opinar-contribuir; o trinômio autocoerência-autoincorruptibilidade-autodesperticidade.
Polinomiologia: o polinômio autorresponsabilização-autocoerência-autequilíbrio-autopacificação-autevolução.
Antagonismologia: o antagonismo autoconhecimento / autengano; o antagonismo assistente tarístico / consciência autocorrupta; o antagonismo equipe / egão; o antagonismo falar
/ fazer; o antagonismo orientar / mandar; o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento;
o antagonismo jeitinho brasileiro / flexibilidade cosmoética.
Paradoxologia: o paradoxo de poucos fazerem muito; o paradoxo do recebimento na
doação; o paradoxo de a pessoa flexível poder permanecer na linha reta.
Politicologia: a meritocracia evolutiva; a voluntariocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a parapsicocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei justa do registro das ações positivas e negativas
na Ficha Evolutiva Pessoal; a lei da inseparabilidade evolutiva; o estatuto social enquanto lei entre os associados e voluntários; as leis da amizade intermissiva; a lei do maior esforço coletivo;
as leis da maxiproéxis grupal; a aplicação calculada da lei da economia de males; a consideração
lúcida sobre a lei da ação e reação; as leis do parapsiquismo na atuação direta com os amparadores de função.
Filiologia: a neofilia; a conviviofilia; a decidofilia; a autodiscernimentofilia; a verbaciofilia; a teaticofilia; a autexemplofilia; a assistenciofilia; a evoluciofilia; a cosmoeticofilia.
Fobiologia: a neofobia; a sociofobia; a parapsicofobia; a politicofobia; a superação da
fobia do posicionamento pessoal; a decidofobia; a fobia às neoideias; a cosmoeticofobia.
Sindromologia: a síndrome de burnout; a superação da síndrome do poder intrafísico
aplicada ao interesse pessoal de manutenção do status através do voluntariado em IC.
Maniologia: as falácias lógicas justificando a mania do jeitinho brasileiro; a mania do
negocinho evolutivo.
Mitologia: o mito da evolução consciencial sem esforço e autocosmoética.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a administroteca; a voluntarioteca; a teaticoteca;
a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a cosmoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Conviviologia; a Intrafisicologia; a Evoluciologia; a Maxiproexologia; a Interassistenciologia; a Eticologia; a Ortopensenologia; a Coerenciologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a consciência heteroperdoadora; a consciência libertária;
o ser interassistencial; a consciência multidimensional; a autoridade cosmoética; a consciência
universalista; o ser imperturbável; a pessoa íntegra; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser
evoluciólogo; o ser Serenão; a Consciex Livre.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista;
o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o voluntário-cosmoeticista da COSMOETHOS;
o professor-cosmoeticista da COSMOETHOS; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o voluntário; o homem de ação; o cosmoeticólogo; o epicon lúcido; o escritor; o intelectual; o inversor existencial; o reciclante existencial;
o retomador de tarefa; o tenepessista; o ofiexista; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o tocador de obra.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista;
a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a voluntária-cosmoeticista da COSMOETHOS;
a professora-cosmoeticista da COSMOETHOS; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a voluntária; a mulher de ação, a cosmoeticóloga; a epicon lúcida; a escritora; a intelectual; a inversora existencial; a reciclante existencial; a retomadora de tarefa; a tenepessista; a ofiexista; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a tocadora de obra.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens intentorectus; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens gruppalis; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens
cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: COSMOETHOS inicial = a IC nos 2 primeiros anos de funcionamento
e consolidação institucional; COSMOETHOS consolidada = a IC na primeira década de atividades com expansão do trabalho da equipe de voluntários.
Culturologia: a cultura da Cosmoeticologia; a cultura de paz; a cultura da intercooperação; a cultura da megafraternidade; a cultura da parerudição polimática; a cultura da autorreflexão crítica cosmoética; a cultura refinada da comunicação interconsciencial; a cultura da autopensenização cosmoética; a cultura do autexemplarismo cosmoético.
Meta. Tendo em vista a Proexologia, o megafoco estatutário da COSMOETHOS é contribuir na instalação do holopensene cosmoético a partir de reciclagens intraconscienciais e existenciais dos integrantes.
Incentivo. Considerando a Materpensenologia, estatutariamente, a COSMOETHOS estabelece o autexemplarismo cosmoético na condição de estimulador comportamental dos voluntários.
Histórico. Consoante a Holomnemonicologia, a fundação da COSMOETHOS decorreu
do trabalho ao longo de 11 anos no Colégio Invisível da Cosmoeticologia e do alcance da holomaturidade suficiente à criação de Instituição Conscienciocêntrica pois, materialmente, já atuava
assim e era imprescindível a formalização ao aprimoramento do trabalho interassistencial e à mudança do patamar perante a Socin Patológica existente no Planeta.
Organização. Sob a ótica da Direitologia, eis, em ordem alfabética, 7 ações profiláticas
e determinantes no investimento e confiança da equipex à equipin, com relação à seriedade, compromisso multidimensional e multiexistencial da COSMOETHOS:
1. Contabilidade: a manutenção em dia dos documentos legais e contábeis.
2. Cosmoética: os princípios e valores estatutários sendo decisórios no código grupal
de Cosmoética (CGC).
3. Documentação: a atualização e arquivamento da documentação institucional desassediando o trabalho.
4. Impostos: o recolhimento correto dos impostos devidos.
5. Legalidade: o respeito ao estatuto e à legalidade otimizando os trabalhos institucionais.
6. Logomarca: o registro no país (Brasil) e internacional (32 países) da logomarca.
7. Objetivos: o registro dos diversos domínios relacionados aos objetivos estatutários.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a COSMOETHOS, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
02. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
03. Conhecimento conscienciológico: Autocogniciologia; Homeostático.
04. Consciência conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
05. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
06. Cosmoética formal: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
08. Exemplarista evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
09. Instituição Conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
10. Interação CCCI-Socin: Conviviologia; Neutro.
11. Megaempreendimento conscienciológico: Conscienciocentrologia; Homeostático.
12. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Reeducação recíproca: Conviviologia; Homeostático.
14. Resolução prioritária: Autopriorologia; Homeostático.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

A COSMOETHOS FAVORECE INSTALAÇÃO DA ORTOPENSENIDADE INDISPENSÁVEL À AUTORREFLEXÃO CRÍTICA COSMOÉTICA, CONDIÇÃO SINE QUA NON DO MOVIMENTO EVOLUTIVO RUMO AO SERENISMO PESSOAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já admitiu a importância insubstituível da Cosmoética na evolução pessoal e grupal? Já participou das atividades autorreeducativas da COSMOETHOS?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
442 e 443.
2. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2009; página 150.

H. C. A.
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COSMOÉTICA FORMAL
(COSMOETICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Cosmoética Formal é a moral cósmica, multidimensional, expressando
a holomaturidade da conscin, situada além da moral social, intrafísica, no emprego da comunicabilidade interconsciencial, principalmente no desenvolvimento das técnicas de escrita.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra cosmos deriva 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, ethica, ―Ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral‖, e este do idioma
Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. O termo formal vem do mesmo idioma Latim, formalis,
―relativo à ou que serve de molde ou forma; formal‖. Apareceu no Século XIV.
Sinonimologia: 1. Ética universal comunicativa. 2. Comunicação ética multidimensional.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 19 cognatos derivados do vocábulo Cosmoética:
Anticosmoética; Autocosmoética; cosmoeticidade; cosmoeticismo; cosmoeticista; cosmoético;
cosmoeticocracia; cosmoeticofilia; cosmoeticofobia; cosmoeticograma; cosmoeticogramático;
cosmoeticóloga; Cosmoeticologia; cosmoeticólogo; Cosmoeticometria; cosmoeticoteca; cosmoeticotron; cosmoetização; pró-cosmoética.
Neologia. As 3 expressões compostas Cosmoética Formal, Cosmoética Formal Simples
e Cosmoética Formal Complexa são neologismos técnicos da Cosmoeticologia.
Antonimologia: 1. Comunicação amoral. 2. Comunicabilidade imoral.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade interconsciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade cosmoética; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: a Cosmoética Formal; a autocrítica cosmoética; a heterocrítica cosmoética.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo retilinearidade pensênica–verbação pessoal.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da holomaturidade consciencial; a teoria da comunicação cosmoética; a teoria e a prática do autor na escrita conscienciológica.
Tecnologia: as técnicas das comunicações evolutivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas.
Efeitologia: os efeitos duradouros das palavras escritas.
Ciclologia: o ciclo leitura do autor–leitura do leitor–releitura do autor.
Binomiologia: o binômio formação ética–informação correta.
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Interaciologia: a interação consciencial na comunicação interassistencial.
Crescendologia: o crescendo coloquialismo sadio–escrita correta.
Trinomiologia: o trinômio Cosmoética-proéxis-compléxis.
Antagonismologia: o antagonismo Cosmoética / Anticosmoética.
Politicologia: a democracia direta; a cosmoeticocracia.
Legislogia: as leis da Cosmoética.
Filiologia: a comunicofilia; a eticofilia; a bioeticofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia;
a voluntariofilia; a lexicofilia.
Fobiologia: a fobia da autexposição; a gnosiofobia; a sofofobia; a xenofobia; a cosmoeticofobia; a tecnofobia; a grafofobia.
Sindromologia: a síndrome disléxica.
Holotecologia: a comunicoteca; a cosmoeticoteca; a grafopensenoteca; a verbacioteca;
a tecnoteca; a pesquisisticoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoeticologia; a Comunicologia; a Conformática; a Linguística; a Filologia; a Evitaciologia; a Erudiciologia; a Reeducaciologia; a Recexologia; a Evoluciologia; a Estilologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens benevolens; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens
homeostaticus; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Cosmoética Formal Simples = a aplicada pela conscin jovem, ainda inexperiente, no período da formação cultural; Cosmoética Formal Complexa = a aplicada pela conscin adulta, madura, de cultura sólida mais ampla.
Culturologia: a cultura refinada da comunicação interconsciencial.
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Evitaciologia. Ao escrever, a holomaturidade busca evitar as ações anticosmoéticas através de expressões – e a vivência de significados negativos – ao modo destas 19: atirar a casca de
banana; atolar o pé no pedal do acelerador; borbulhar de ódio; botar a vela nas mãos do fulano;
botar as unhas de fora; deixar o abacaxi nas mãos de outrem; entrar no circo por debaixo do
pano; fazer de alguém trampolim; fazer alguma covardia; jogar sujeira no ventilador; não dar
boa vida a ninguém; passar o trator por cima; provocar infartos; puxar o tapete; resolver dificultando; tratar aos pontapés; ver com quantos ossos se faz a caveira; ver o circo pegar fogo;
ver quanto dói a saudade; dar descarga em fulano.
Falaciologia. Eis, na ordem alfabética, 9 falácias de raciocínio também evitáveis pela
conscin cosmoética ao argumentar coloquialmente ou redigir: definição inexata; divisão incompleta; erro de acidente; falsa analogia; falsos axiomas; ignorância da questão; ignorância de
causa (falsa causa ou causa falsa); observação inexata; petição de princípio (círculo vicioso).
Indignidades. Eis, na ordem alfabética, 64 vocábulos – ainda empregados no idioma
Português – os quais, em determinadas acepções, sentidos ou significados (falsos) são de conotação preconceituosa, ofensivos à dignidade, politicamente incorretos, xenófobos ou antifraternos
e, obviamente, é melhor também serem evitados quando possível, principalmente na linguagem
escrita: algaravia (lingo); baianada; baiano; barriga verde; barrigudo; beiçudo; beócio; brasileira; burro-sem-rabo; cabeça-chata; caolho; carcamano; careca; carioca; cariocada; comuna;
cretino; espanholada; favela; francês; galego; gauchada; gordo; gringo; inglês; italianada; japa; jesuíta; judeu; judiação; judiadeira; judiar; judiaria; macarrone; machão; manco; maneta;
maranhão; marrano; melancioso; mouro; mulato; narigudo; negrada; negro; panamá; pau-dearara; paulista; peixeiro; pé-rapado; pernambucana; perneta; pobretão; portuga; pretoguês;
pretoguesa; sinagoga; Tio Sam; tripeiro; turco; velho; vermelho; vesgo; zarolho.
Palavras-problema. Eis, na ordem alfabética, 11 palavras-problema ou conceitos cujo
emprego merece cautela e atenta observação, segundo a Conscienciologia:
01. Absoluto.
02. Desconhecido.
03. Impossível.
04. Jamais.
05. Mistério.
06. Nada.
07. Nunca.
08. Objetividade.
09. Sempre.
10. Solidão.
11. Vácuo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Cosmoética Formal, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Autexclusão cosmoética: Cosmoeticologia; Nosográfico.
03. Catarse cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
06. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
07. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
08. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
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09. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
10. Eudemonia cosmoética: Homeostaticologia; Homeostático.

A COSMOÉTICA FORMAL CONSTITUI FATOR EVIDENTE
DE EXPRESSÃO DO NÍVEL DO PATAMAR DE AUTOCONSCIENCIALIDADE EVOLUTIVA DA CONSCIN LÚCIDA,
QUANDO COMUNICATIVA, INTELECTUAL OU ESCRITORA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, observa o emprego cosmoético nas comunicações? Em qual nível de fraternidade?
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COSMOETICOTERAPIA
(CONSCIENCIOTERAPIA)
I. Conformática
Definologia. A Cosmoeticoterapia é a técnica terapêutica dedicada ao tratamento, abrandamento ou remissão das autocorrupções por meio da qualificação da autointencionalidade pela
elaboração e aplicação do código pessoal de Cosmoética (CPC), código duplista de Cosmoética
(CDC) e / ou código grupal de Cosmoética (CGC).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra cosmos deriva 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, ethica, ―Ética; moral natural; parte da Filosofia aplicada à moral‖, e este do idioma
Grego, éthikós. Surgiu no Século XV. O termo terapia vem do idioma Francês, thérapie, derivado
do idioma Latim Científico, therapia, e este do idioma Grego, therapeía, ―cuidado; atendimento;
tratamento de doentes‖. Apareceu em 1899.
Sinonimologia: 1. Terapêutica pela intencionalidade cosmoética. 2. Terapia ortopensênica. 3. Interassistencioterapia cosmoética.
Neologia. O vocábulo Cosmoeticoterapia e as 3 expressões compostas Cosmoeticoterapia individual, Cosmoeticoterapia duplista e Cosmoeticoterapia coletiva são neologismos técnicos da Consciencioterapia.
Antonimologia: 1. Psicologia Moral. 2. Terapia Cognitiva. 3. Filosofia Clínica.
Estrangeirismologia: o acid test da Cosmoética Teática.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmoética aplicada no cotidiano.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cosmoética
significa saúde. Cosmoética: vacina anticorrupção.
Filosofia: a Holofilosofia.
Unidade. A unidade de medida da Cosmoeticoterapia é a neortoconduta.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da intencionalidade sadia; os cosmoeticopensenes;
a cosmoeticopensenidade; o uso do código pessoal de Cosmoética reforçando a autorretilinearidade ortopensênica; a reciclagem autopensênica; a eliminação dos patopensenes.
Fatologia: a Cosmoeticoterapia; o calculismo cosmoético sendo referência de saúde holossomática; a autocoerência nas manifestações cotidianas; as falhas no desenvolvimento moral
da criança refletindo nas sociopatias dos adultos; o corte da taxa de erros pessoais; o ato de por
o dedo na ferida da má intenção; a dinâmica bionergética em Cosmoeticoterapia realizada na Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); a recomposição cosmoética reduzindo as
interprisões grupocármicas; a intencionalidade definindo a qualidade da interassistência; a assinatura pensênica correta gerando poder ideológico da Cosmoética; o autojuízo crítico fundamentando a autodesassedialidade; o curso Teáticas do Código Pessoal de Cosmoética; a megameta
evolutiva de alcançar a desperticidade em 3 anos; as priorizações no contínuo das recins;
o ato de ―morder a língua‖ e não repetir os erros pessoais; a Impactoterapia Cosmoética; o novo
erro gerado pela hipercorreção ou correção excessiva, para além do necessário ou adequado; as
oficinas de construção do código grupal de Cosmoética nas Instituições Conscienciocêntricas
(ICs); a autocognição cosmoética; o conscienciograma ao modo de instrumento de mensuração da
Cosmoética Pessoal; as superações dos autenganos; a tares através dos autexemplos cosmoéticos;
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a superação do megatrafar enquanto objetivo do CPC; os trafores pessoais alicerçando as neorreciclagens íntimas.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as vivências parapsíquicas levando à revisão dos autovalores; a recuperação das unidades de lucidez (cons); a Parapedagogia da projeção vexaminosa patrocinada pelo amparador, gerando a crise de crescimento;
as aulas sobre Cosmoética ministradas no Curso Intermissivo (CI); as energias conscienciais
(ECs) revelando a real intenção pessoal; a sinalética energética e parapsíquica indicando a atuação da autocorrupção alheia; a prática da tenepes auxiliando na profilaxia e recomposição cosmoética das interprisões grupocármicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Egologia Cosmoética–Policarmologia.
Principiologia: os princípios do Paradireito orientando as decisões pessoais; o princípio
da economia de males; o princípio cosmoético de estudar a si para autoqualificar-se na interassistência; o princípio da inevitabilidade da evolução; o princípio de a intencionalidade reta fortalecer a vontade inquebrantável.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética ao modo de lenitivo para tratamento das
parapatologias intraconsciencais; a qualificação da interassistencialidade a partir do CPC.
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria do desenvolvimento
moral.
Tecnologia: a técnica de autoimpactoterapia; a técnica de checagem da autointenção;
a técnica da Inventariologia; a técnica do diário; a técnica da autobiografia; a técnica do equivocograma proposta no Dicionário de Argumentos da Conscienciologia (DAC); a técnica da conscin-cobaia; a técnica do enfrentamento do malestar; as técnicas de elaboração do código pessoal
de Cosmoética através das especialidades conscienciológicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico de Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia;
o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível do Paradireitologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia.
Efeitologia: os efeitos do autabsolutismo na correção dos autotrafares; os efeitos autoqualificadores da intenção cosmoética sobre a autopensenidade; os efeitos do assentamento das
neorrotinas sadias gerando os neo-hábitos homeostáticos; os efeitos autodesassediadores da tares; os efeitos terapêuticos da tenepes.
Neossinapsologia: as neossinapses provenientes da vivência do código pessoal de Cosmoética.
Ciclologia: o ciclo consciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Enumerologia: a integridade consciencial; a intenctio recta; a virtude mentalsomática;
a autenticidade pessoal; a correção de caráter; a higidez pensênica; a eudemonia cosmoética.
Binomiologia: o binômio autocosmoeticometria-autocosmoeticoterapia; o binômio Direito-Paradireito; o binômio autocrítica-autorrecin; o binômio ideia-intenção; o binômio hábitos
saudáveis–rotinas úteis; o binômio vontade-intenção; o binômio autodesassédio-heterodesassédio; o binômio fluxo evolutivo–contrafluxo social; o binômio cosmoético autoimperdoamento-heteroperdoamento; o binômio evolutividade-interassistencialidade; o binômio autointencionalidade–saldo das ações pessoais; o binômio harmonia intraconsciencial–harmonia interconsciencial.
Interaciologia: a interação intencionalidade-afinidade; a interação anticonflitividade
íntima–autodesperticidade.
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Crescendologia: o crescendo amoralidade–imoralidade–ética humana–Cosmoética
Universal; o crescendo incorruptibilidade-anticonflitividade-autoimperturbabilidade-autodesassedialidade-desperticidade; o crescendo atitude anticosmoética–enfrentamento dos reveses–correção dos erros–atitude cosmoética; o crescendo ato moral–ato cosmoético; o crescendo anomia-heteronomia-autonomia.
Trinomiologia: o trinômio erro-ponderação-acerto; o trinômio autocrítica-autocosmoética-autodesassédio; o trinômio autocrítica-autoincorruptibilidade-autorganização; a superação
do trinômio patológico amoralidade-imoralidade-anticosmoética; o trinômio assertividade cosmoética–taquirritmia–aceleração evolutiva; o trinômio automaturidade-autocosmoética-interassistencialidade; o trinômio holofilosófico Universalismo-megafraternidade-Cosmoética; o trinômio autoimagem-autoconceito-autestima.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-autodiagnóstico-autoterapêutica-autocura;
o polinômio métrico equivocograma-conflitograma-inventariograma-proexograma-conscienciograma; o polinômio maturológico autocrítica-autoincorrupção-autodesassédio-autocosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo saturação mental homeostática / autassédio patológico; o antagonismo Anticosmoética / Cosmoética; o antagonismo antidiscernimento / autodiscernimento; o antagonismo assertividade cosmoética / autodesorganização; o antagonismo evolução cosmoética / regressão consciencial; o antagonismo estupro evolutivo / Impactoterapia
Cosmoética; o antagonismo autocrítica / autocorrupção; o antagonismo autodisciplina / autodesorganização.
Paradoxologia: o paradoxo de as normas autoimpostas do CPC gerarem liberdade na
manisfetação consciencial; o paradoxo de a eloquência da Cosmoética ocorrer em silêncio; o paradoxo de a Cosmoética Destrutiva poder alicerçar a harmonia íntima.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a meritocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a interassistenciocracia; a paradireitocracia; a evoluciocracia; a cosmocracia.
Legislogia: as leis do Paradireito orientando as renovações íntimas; a lei de causa
e efeito estabelecendo as bases das interprisões grupocármicas; a modernização das leis humanas
ao longo da História esboçando princípios da Cosmoética; a compreensão das leis cósmicas;
a Cosmoética enquanto Ciência das leis diretoras das ações conscienciais; a lei cosmoética da
distribuição dos recebimentos ou aportes evolutivos; a lei do maior esforço evolutivo aplicada
à autoincorruptibilidade cosmoética levando à imperturbabilidade; as leis cosmoéticas e assistenciais proporcionando a paraterapêutica interconsciencial.
Filiologia: a correciofilia; a cosmoeticofilia; a interassistenciofilia; a autoconscienciometrofilia; a autocriticofilia; a recexofilia; a evoluciofilia; a harmoniofilia; a ortopensenofilia.
Fobiologia: a superação das fobias enquanto fatores sustentadores dos auto e heterassédios multidimensionais.
Sindromologia: a autossuperação das síndromes estagnadoras da evolução; os autovalores errôneos levando à síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Maniologia: a paraterapêutica e paraprofilaxia das manias seculares.
Mitologia: a demolição dos mitos milenares através da autovivência da racionalidade
cosmoética.
Holotecologia: a cosmoeticoteca; a paradireitoteca; a consciencioterapeuticoteca; a etoteca; a homeostaticoteca; a reeducacioteca; a paraterapeuticoteca; a higienoteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Consciencioterapia; a Cosmoeticologia; a Corrupciologia; a Errologia; a Pensenologia; a Conflitologia; a Harmoniologia; a Etologia; a Autodiscernimentologia;
a Inventariologia Pessoal; a Autoconsciencioterapia; a Desassediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin cosmoética; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência autoimperdoadora; a conscin enciclopedista; a consciên-
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cia autocrítica; a consciex cosmoética; a conscin cosmoética; a consréu anticosmoética; a consciência em evolução; a equipex cosmoética.
Masculinologia: o amoral; o autocorrupto; o conscienciólogo; o cosmoeticista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o evoluciente; o reciclante existencial; o retomador de tarefa;
o intermissivista; o líder interassistencial; o calculista cosmoético; o exemplificador cosmoético;
o psicólogo estadunidense Laurence Kohlberg (1927–1987).
Femininologia: a amoral; a autocorrupta; a consciencióloga; a cosmoeticista; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a evoluciente; a reciclante existencial; a retomadora de tarefa;
a intermissivista; a líder interassistencial; a calculista cosmoética; a exemplificadora cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens illucidus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens tenepessabilis; o Homo sapiens eudaemones; o Homo sapiens assertor; o Homo sapiens energovibratilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: Cosmoeticoterapia individual = o emprego de técnicas de tratamento dos
desvios anticosmoéticos egocármicos, a exemplo do código pessoal de Cosmoética; Cosmoeticoperapia duplista = o emprego das técnicas de tratamento dos desvios anticosmoéticos duplocármicos, a exemplo do código duplista de Cosmoética; Cosmoeticoterapia coletiva = o emprego de
técnicas de tratamento dos desvios anticosmoéticos grupocármicos, a exemplo do código grupal
de Cosmoética.
Culturologia: a cultura da autopensenização cosmoética; a cultura da Cosmoética.
Intencionologia. Frente à Autopesquisologia, os autassédios são originados pelas autocorrupções decorrentes da ausência de autocrítica lúcida, cujos reflexos começam na intencionalidade patológica da conscin dúbia e vão até a personalidade francamente anticosmoética.
Instinto. Sob o enfoque da Consciencioterapia, a autocorrupção é parapatologia da intenção, sendo a inautenticidade exemplo de sintoma frequente. Tem enquanto base a irracionalidade expressa nas emoções patológicas e comportamentos instintivos.
Manifestação. Dentro do universo da Autocriticologia, eis, por exemplo, em ordem funcional, duas modalidades possíveis de autocorrupção quanto ao nível de exposição na automanifestação:
1. Explícitas: geralmente em menor número, são facilmente identificáveis a partir das
preferências, tendências, escolhas e opções pessoais. São assumidas pela conscin, não raro, sem
maiores constrangimentos.
2. Ocultas: em maior número, são camufladas pelas dissimulações. Incômodas e constrangedoras são comumente negadas e reprimidas, com difícil identificação pelos outros, sendo
a intencionalidade dúbia exemplo dessa modalidade.
Autocriticologia. Pela ótica da Interassistenciologia, a paraprofilaxia do heterassédio
é alcançada pelo autodesassédio cosmoético, no qual a elaboração e autaplicação teática do código pessoal de Cosmoética associada ao domínio das bioenergias através do EV, constitui-se em
recurso técnico eficaz para alcançar a desperticidade.
Autodesassediologia. Por meio da Cosmoeticoterapia, ao qualificar a autointenção
a partir dos princípios cosmoéticos, a consciência substitui as autocorrupções pelas autocorreções,
os conflitos internos perturbadores pela harmonia íntima, os autassédios pelos autodesassédios
e os heteroassédios pelos heterodesassédios.
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Evoluciologia. Segundo a Autodiscernimentologia, a intencionalidade reta fortalece
a vontade inquebrantável, amplifica o autodiscernimento levando a consciência a compreender as
situações com clareza e exatidão, para depois, permitir melhores escolhas, a partir do mais justo,
correto, coerente, lógico, prioritário e adequado quanto à evolução pessoal.
Terapeuticologia. Em consonância com a Recexologia, eis, por exemplo, em ordem funcional as 4 fases de implementação do código pessoal de Cosmoética, ao modo de etapas da Cosmoeticoterapia:
1. Autodiagnóstico: eleger especificamente comportamento, conduta, tendência ou traço de personalidade a ser modificado, compreendendo os mecanismos intrapsíquicos de funcionamento do mesmo.
2. Autoprescrição: redigir a norma afirmativa de conduta pessoal homeostática ao modo de prescrição terapêutica com objetivo de modificar a automanifestação inadequada.
3. Autaplicação: implementar com determinação e continuísmo o preceito terapêutico
ou paraterapêutico para superação da patologia ou parapatologia autodiagnosticada.
4. Autorrevisão: revisar a autorregra adequando ao momento evolutivo pessoal, gerando novos autodiagnósticos.
Autopesquisologia. Sob a ótica da Autexperimentologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética 10 especialidades da Conscienciologia, enquanto auxiliares no aprofundamento do autodiagnóstico quanto à natureza das autocorrupções, contribuindo para elaboração assertiva de normas de autorretidão moral corretivas e profiláticas do código pessoal de Cosmoética:
01. Autoconflitogramologia: registro, acompanhamento e desmonte do nível de autoconflituosidade através da anamnese da História Pessoal de conflitos.
02. Autopriorologia: estudo autocrítico das escolhas e decisões pessoais no cotidiano
diferenciando e hierarquizando o prioritário do secundário, o essencial do supérfluo, o relevante
do dispensável quanto à autevolução.
03. Autoproexogramologia: quantificação diagnóstica dos resultados pessoais na consecução da programação existencial, estabelecendo novas posturas redirecionadoras dos autesforços com maior eficácia proexológica.
04. Conscienciometrologia: autavaliação conscienciométrica dos trafares a serem superados e dos trafais a serem conquistados.
05. Consciencioterapia: autoinvestigação e autodiagnóstico das parapatologias conscienciais, respectivas etiologias e estratégias de autenfrentamento.
06. Errologia: inventário dos erros, enganos e omissões deficitárias pessoais ocorridos
no dia a dia e respectivas condutas preventivas de novos desvios.
07. Intrafisicologia: aplicação lúcida da autabnegação cosmoética na intrafisicalidade
retirando os resíduos das queixas, melindres e susceptibilidades de todos os tipos e naturezas.
08. Parapercepciologia: utilização do autoparapsiquismo centrípeto para identificar
profilaticamente comportamentos e ações anticosmoéticas pessoais.
09. Paraxiologia: autocrítica na identificação dos princípios e valores pessoais anacrônicos.
10. Pensenogramologia: identificação da matriz pensênica pessoal, indicando os patopensenes a reciclar.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Cosmoeticoterapia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
02. Anomia: Intrafisicologia; Nosográfico.
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Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Autavaliação evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
Autocontrole: Holomaturologia; Homeostático.
Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
Autocura: Consciencioterapia; Homeostático.
Autoincorruptibilidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
Autossuperação do megatrafar: Intraconscienciologia; Homeostático.
Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Integridade consciencial: Autevoluciologia; Homeostático.
Megapatologia intraconsciencial: Parapatologia; Nosográfico.
Sequenciamento imoral: Parapatologia; Nosográfico.
Sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia: Sinergisticologia; Ho-

A COSMOETICOTERAPIA AUXILIA NA SUPERAÇÃO DAS
IRRACIONALIDADES, REDUZ AUTOCORRUPÇÕES E CONFLITOS ÍNTIMOS, FAVORECENDO O AUTO E HETERODESASSÉDIOS, FUNDAMENTAIS À AUTODESPERTICIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já ponderou sobre a necessidade de utilizar alguma técnica cosmoeticoterápica? Já elaborou o próprio CPC?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Cristina & Fernandes, Pedro; Higiene Cosmoética na Tenepes; Artigo; Anais do V Fórum da
Tenepes & II Encontro Internacional de Tenepessistas; Foz do Iguaçu, PR; 21-23.12.2009; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 1; 9 enus.; 9 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC);
Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2009; páginas de 13 a 26.
2. Bergonzini, Everaldo; Cosmoeticoterapia: Autoconsciencioterapia Através do Código Pessoal de Cosmoética; Artigo; Saúde Consciencial; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 8 enus.; 1 ilus.; 14 refs.; Organização Internacional de
Consciencioterapia (OIC); Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 2012; páginas 72 a 83.
3. Bergonzini, Everaldo; Técnicas de Elaboração do Código Pessoal de Cosmoética a partir da Consciencimetrologia e da Errologia Pessoal; Artigo; Anais da VI Jornada de Saúde Consciencial e IV Simpósio de Autoconsciencioterapia; Journal of Conscientiology; Vol. 13; N. 50-S; International Academy of Consciousness (IAC); Evoramonte,
Portugal; outubro, 2010; páginas 157 a 176.
4. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 300 testes; 8 índices; 2 tabs.;
600 enus.; ono.; 5.116 refs.; geo.; glos. 280 termos; 147 abrevs.; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 430 e 431.
5. Vieira , Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 630 e 631.
6. 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 179 e 879.
7. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; Tratado; 1584 p.; 479 caps.; 40 ilus.; 1 microbiografia; glos.
241 termos; 1 foto; 25 tabs.; 519 enus.; 139 abrevs.; 7665 refs.; geo.; ono.; alf.; 28,5 x 22 x 7 cm; enc.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 430 e 449.
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COSMOGRAMOFILIA
(COSMOGRAMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cosmogramofilia é a satisfação ou motivação pessoal para ler, analisar,
recortar, classificar e acumular matérias e artigos de assuntos diversos em jornais, revistas e outros periódicos da mídia impressa ou eletrônica, nacional e internacional, com a finalidade de ampliar o saber sobre o Cosmos de maneira lúcida, lúdica e abrangente, possibilitando autexperimentações e sincronicidades, em prol da autevolução consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo cosmos vem do idioma Grego, kósmos, ―ordem; organização;
mundo; universo‖. Surgiu em 1563. O primeiro elemento de composição cosmo procede do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu no idioma Português, no Século XIX. O segundo elemento de
composição grama vem do idioma Grego, grámma, ―caráter de escrita; sinal gravado; letra; texto;
inscrição; registro; lista; documento; livro; tratado; Ciência; cultura; instrução; nota de música; algarismo; acento gráfico; figura de Matemática‖. O terceiro elemento de composição filia deriva
também do idioma Grego, phílos, ―amigo; querido; queredor; agradável; que agrada‖. Apareceu
na Linguagem Científica Internacional no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Afinidade pelo cosmograma. 2. Interesse pelo cosmograma.
Neologia. O vocábulo cosmogramofilia e as duas expressões compostas cosmogramofilia básica e cosmogramofilia avançada são neologismos técnicos da Cosmogramologia.
Antonimologia: 1. Cosmofilia. 2. Conscienciofilia. 3. Cosmoeticofilia.
Estrangeirismologia: o fait divers; o rapport fatuístico sociológico; a open mind; o moto continuum pesquisístico; o follow up continuado; a workstation.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmogramologia Teática.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Cosmogramofilia:
autossatisfação cognoscente.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal cosmovisiológico; os neopensenes; a neopensenidade; a ampliação do holopensene pessoal; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade relativa
às sincronicidades dos fatos; os lateropensenes estruturando a cosmovisão do universo factual.
Fatologia: os fatos registrados pela mídia; o acervo facilitador da pesquisa; o aproveitamento maduro de ambientes acessíveis e propícios à tarefa do cosmograma; a motivação para
recortar os jornais e revistas de datas antigas e atuais, de variados idiomas, cidades e contextos;
a autopredisposição em oferecer visualização rápida e facilitada do acervo a ser utilizado; a serenização psicomotriz somática concomitante à burilação mentalsomática; o Cosmograma do Holociclo; o código pessoal de conduta exemplarista do voluntário assíduo no Holociclo (CEAEC);
a dinâmica parapsíquica do Cosmograma; a surpreendência de a atividade promover olhar conscienciológico dos fatos; a vontade incessante do exercício cosmogramológico a qualquer hora do
dia; o traço cosmogramofílico adquirido; o emprego otimizado dos recursos mentaissomáticos;
o autodesassédio mentalsomático; o cosmograma amplo assemelhando-se à enciclopédia de recortes; a psicoteca intrafísica inspirada na parapsicoteca extrafísica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sustentabilidade
energética da cosmogramofilia; o mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal;
as inspirações extrafísicas motivadoras.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cosmogramofilia-autopesquisofilia; o sinergismo intelectualidade seletiva–precisão classificatória.
Principiologia: o princípio da afinidade interconsciencial; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da auteducação evolutiva; o princípio de preservar o acervo
cognitivo em mídia impressa.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula sobre a valorização das doações feitas ao Holociclo.
Teoriologia: a teoria da atração dos afins; a teoria da autossuperação evolutiva; a teoria da apreensibilidade cognitiva.
Tecnologia: a técnica do cosmograma; a técnica do detalhismo; a técnica da quantidade
com qualidade; a técnica da exaustividade; as técnicas de mudança de bloco; a técnica do enciclopedismo reurbanizatório; a técnica do registro das sincronicidades; a técnica do cosmograma
favorecendo simultaneamente a concentração mental e a mudança de bloco autopensênico.
Voluntariologia: a sustentação da motivação do voluntariado conscienciológico auto
e heterocrítico no exercício da Cosmogramologia; as equipes de voluntários da Enciclopédia da
Conscienciologia; os voluntários do cosmograma do Holociclo; o exemplo do voluntário cosmogramista doador a distância; o voluntário faxineiro energético do cosmograma ao qualificar
o holopensene das notícias patológicas; o compromisso no voluntariado conscienciológico; o voluntário consciente da maxiproéxis grupal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Cosmograma vivenciado no Holociclo; o ato de transformar o escritório pessoal em laboratório conscienciológico do Cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores da Conscienciologia; o Colégio
Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da
Cosmanálise; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia.
Efeitologia: a habilidade em enxergar a notícia pertinente ao cosmograma sendo efeito
da sapiência acumulada do cosmogramista; o efeito da repetição paciente e do esforço perseverante no somatório ao acervo enciclopédico dos recortes; o efeito halo da cosmogramofilia;
o efeito halo das energias mentaissomáticas; o efeito dos curiosopensenes na pesquisa fatuística.
Neossinapsologia: as neossinapses benfazejas oriundas das notícias homeostáticas.
Ciclologia: o ciclo diário ler-recortar-classificar-arquivar do cosmogramista; o ciclo
leitura–sondagem–dissecção–ideia chave–conteúdo apreendido–cosmovisão.
Enumerologia: os achados comuns ordinários; os achados profiláticos; os achados
enigmáticos; os achados precognitivos; os achados inusitados; os achados raros; os achados autopesquisísticos.
Binomiologia: o binômio concentração mental–predisponibilidade executiva; o binômio
assim-desassim; o binômio autopaciência-autossapiência; o binômio visão parcial–visão geral;
o binômio significado explícito–sentido implícito.
Interaciologia: a interação olhar superficial–cientificidade a menor.
Crescendologia: o crescendo pessoal cognitivo; o crescendo das parapercepções proporcionado pela prática e constância.
Trinomiologia: o trinômio objetividade fatuística–clareza na classificação–autorrealismo consciencial máximo alcançado.
Polinomiologia: o polinômio automotivação crescente–mnemossomática ampla–categorização fatuística constante–acervo personalizado; o polinômio gosto enciclopédico–pinçamento
dos fatos–experimentações neossinápticas prazerosas–gratificação imediata–resultados duradouros; o polinômio residência proexogênica–ambiente de ensino–ambiente profissional–instituição conscienciocêntrica.
Antagonismologia: o antagonismo atenção / desatenção; o antagonismo raciocínio expandido / raciocínio restringido; o antagonismo empenho dedicado / preguiça; o antagonismo
automotivação / marasmo; o antagonismo superficialidade / detalhismo; o antagonismo aliena-
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ção / convivialidade; o antagonismo estagnação / autenfrentamento; o antagonismo interiorose
/ abertismo consciencial; o antagonismo xenofobia / neofobia.
Paradoxologia: o paradoxo da realização lúdico mentalsomática, frente a quaisquer
achados fatuísticos componentes da Socin.
Politicologia: a sociocracia; a interassistenciocracia; a priorocracia; a cognocracia;
a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à aquisição de vocabulário, conceitos e analogias; as leis das sincronicidades.
Filiologia: a cosmogramofilia; a organizaciofilia; a traforofilia; a mnemofilia; a sociofilia; a enciclopediofilia; a leiturofilia.
Fobiologia: a oportunidade de entendimento e superação das fobias autopesquisísticas;
o enfrentamento contínuo da leiturofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da dispersão consciencial; a profilaxia da síndrome do desperdício de jornais e revistas.
Maniologia: a mania autoignorada de comprovar a própria visão de mundo ao selecionar
notícias; as manias pessoais de desatenção no cumprimento das regras para a técnica do cosmograma.
Mitologia: a submissão cognitiva pessoal aos mitos midiáticos; a desmitificação dos fatos através da mentalsomática evolutiva; o mito do conhecimento integral; o mito de o detalhista
ser perfeccionista; o mito do acaso.
Holotecologia: a cosmogramoteca; a hemeroteca; a cognoteca; a sincronoteca; a tudoteca; a inventarioteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmogramologia; a Fatologia; a Intrafisicologia; a Sociologia;
a Reurbexologia; a Comunicologia; a Mnemossomatologia; a Lexicografia; a Raciocinologia;
a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cosmanalista; o cosmogramista; o cosmogramólogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação; o generalista; o voluntário da equipe do Cosmograma do Holociclo.
Femininologia: a cosmanalista; a cosmogramista; a cosmogramóloga; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação; a generalista; a voluntária da equipe do Cosmograma do Holociclo.
Hominologia: o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens attentus; o Homo sapiens culturologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sa-
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piens perquisitor; o Homo sapiens autorganisatus; o Homo sapiens archivista; o Homo sapiens
semperaprendens.
V. Argumentologia
Exemplologia: cosmogramofilia básica = a expressa no hábito de recortar e classificar
eventualmente; cosmogramofilia avançada = a manifesta no hábito de recortar e classificar continuamente.
Culturologia: a cultura da produtividade fatuística; a cultura do colecionismo; a cultura da atualização cultural; a cultura do multiculturalismo; a cultura da Autocogniciologia; a cultura da criticidade pessoal singular; a cultura da informação; a cultura da cognição generalista;
a cultura da mentalsomática; a cultura da ampliação dos dicionários cerebrais.
Abrangência. A técnica do cosmograma pode ser praticada com maior ou menor amplitude de assuntos (verbemas e verbetes) dependendo do espaço físico e do material (revistas, jornais e banco de dados informatizado) à disposição do pesquisador.
Sociometrologia. No âmbito da Autoconsciencioterapia, a ação autoconscientizadora do
exercício da Cosmanálise relativa à Sociedade Intrafísica e à própria condição consciencial no
atual momento evolutivo evidencia a força das verpons conscienciológicas, quando promovem
a compreensão pontual e abrangente das questões intrafísicas.
Cosmogramologia. Segundo a Reeducaciologia, a ação autoterapêutica da técnica do
cosmograma, a longo prazo, supre as lacunas da formação cultural, faculta a aquisição de novos
aportes cognitivos mentaissomáticos e promove a qualificação dos dicionários cerebrais.
Conquistas. Segundo a Experimentologia, eis 7 conquistas intraconscienciais pessoais
desencadeadas pelo exercício cosmogramista:
1. Automotivação: interassistencial.
2. Concentração mental: introspectiva; desassediadora.
3. Cosmanálise: cosmoética, policármica.
4. Curiosidade consciencial crítica: atenta; competente.
5. Detalhismo (Bibliografia Específica Exaustiva): minucioso; meticuloso.
6. Elasticidade mnemossomática: experiente; comparativa.
7. Lexicologia Enciclopédica: universalista.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cosmogramofilia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Aptidão a conhecer: Autexperimentologia; Neutro.
04. Arquivologia: Experimentologia; Neutro.
05. Autopensenização analógica: Autopensenologia; Homeostático.
06. Banco de dados: Mentalsomatologia; Neutro.
07. Coleta seletiva: Autexperimentologia; Homeostático.
08. Conhecimento: Autocogniciologia; Neutro.
09. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
10. Fatuística: Experimentologia; Neutro.
11. Holociclo: Cosmocogniciologia; Neutro.
12. Jornal impresso: Leiturologia; Neutro.
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13. Manutenção dinâmica: Constanciologia; Homeostático.
14. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Técnica do cosmograma: Cosmogramologia; Neutro.

A COSMOGRAMOFILIA, AO MODO DE IDEAÇÃO REALIZADORA E OPEROSIDADE DA CONSCIN PERSEVERANTE,
FOMENTA O HOLOPENSENE DA TUDOLOGIA ASSISTENCIAL E DA AUTODESASSEDIALIDADE MENTALSOMÁTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite e vivencia a cosmogramofilia? Valoriza
a técnica do cosmograma para a assistência a conscins, consciexes e a si mesmo(a)?
Filmografia Específica:
1. Um Conto Chinês. Título Original: Un Cuento Chino. País: Espanha; & Argentina. Data: 2011. Duração:
93 min. Gênero: Comédia Dramática. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Espanhol; & Mandarim. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção: Sebastián Borensztein. Elenco: Ricardo Darín; Ignacio Huang; Muriel Santa An;
Enric Cambray; Iván Romanelli; Joaquín Bouzas; Gustavo Comini; Julia Castelló Agulló; Vivian El Jaber; & Javier Pinto.
Produção: Pablo Bossi; Gerardo Herrero; Juan Pablo Buscarini; & Axel Kuschevatzky. Coprodução: Isabel García Peralta. Produção Executiva: Mariela Besuievsky. Direção de Arte: Valeria Ambrosio; & Laura Musso. Roteiro: Sebastián Borensztein. Fotografia: Rolo Pulpeiro. Música: Lucio Godoy. Figurino: Cristina Menella. Edição: Pablo Barbieri.
Estúdios: Pampa Films; Tornasol Films; & Telefe. Distribuidora: Paris Filmes. Outros dados: Prêmio de Melhor Filme
e Prêmio do Público no Festival de Cinema de Roma. Prêmio de Melhor Filme hispanoamericano nos Prêmios Goya
2011. Sinopse: Argentino recluso e mau humorado, veterano da Guerra das Malvinas, Roberto leva a vida cuidando de
pequena loja e tem o hobby de colecionar notícias incomuns. Tem a cômoda vida interrompida quando encontra chinês
perdido, recém-assaltado, sem entender ou falar espanhol. Inicialmente relutante, Roberto acaba deixando o asiático conviver na mesma casa e aos poucos vai descobrindo fatos sobre o chinês, culminando na descoberta deste ser protagonista
de recorte insólito colecionado.
Bibliografia Específica:
1. Bendlin, Ana Carolina; Os Recortes de Jornais de seu Ireno; Artigo; Gazeta do Povo; Jornal; Diário: Ano
9; N. 28747; Seção: Vida e Cidadania / Coleção; 1 foto; Curitiba, PR; 20.07.08; página 9.
2. Prates, Luiz Carlos; Jornais Velhos; Diário Catarinense; Tabloide; Diário; Ano XIX; N. 6.682; Florianópolis, SC; 31.07.04; página 2.
3. Reginato, Romeu; A Atenção na Técnica do Cosmograma; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol.
11; N. 1; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 E-mail; 17 enus.; 6 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Março, 2007; páginas 39 a 47.
4. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 260 p.; 200caps.; 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 30, 35, 71, 139, 140 e 159.
5. Idem; Técnica do Cosmograma; Artigo; Boletins da Conscienciologia; Vol. 2; N. 1; Anuário; 1 E-mail; 33
enus.; 3 refs.; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Janeiro-Dezembro, 2000; páginas
33 a 52.
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COSMONAUTA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cosmonauta é a conscin, homem ou mulher, exercendo a função de piloto
ou passageiro de nave espacial, a qual orbita ou transcente o planeta de origem, com objetivo ou
missão de explorar o espaço sideral.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo cosmonauta deriva do idioma Russo, kosmonaut, ―aquele que
efetua voos ao espaço cósmico‖, constituído pelo elemento de composição do idioma Grego, kósmos, ―ordem; organização; mundo; universo‖, e pelo sufixo do idioma Latim, nauta, ―marinheiro;
navegador; nauta; marujo‖. Apareceu em 1959.
Sinonimologia: 1. Astronauta. 2. Espaçonauta. 3. Taikonauta.
Neologia. Os 2 vocábulos minicosmonauta e maxicosmonauta são neologismos técnicos
da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Aeronauta. 2. Marujo. 3. Piloto automobilístico.
Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium; o Skylab; o Spacelab; o Space Shuttle;
a astronomical unit (AU).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cosmovisiologia.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Movemo-nos no Cosmos. Atuemos no Cosmos. Integremo-nos ao Cosmos. Inexistem fronteiras cósmicas.
Naves-mães: cartões antigravitacionais.
Citaciologia. Eis citação de Neil Alden Armstrong (1930–2012) durante os primeiros
passos em solo lunar: – Pequeno passo para o homem, um salto gigante para a Humanidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmonáutica; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a cosmopensenização calculista; os superpensenes; a superpensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; a amplitude autopensênica; os maxipensenes; a maxipensenidade;
os hiperpensenes; a hiperpensenidade.
Fatologia: o cosmonauta enquanto ferramenta e cobaia humana na política e no militarismo; os subumanos enquanto cosmonautas cobaias em precursoras viagens ao espaço orbital
terrestre; a Linha de Kármán, enquanto linha geográfica imaginária, demarcando a altitude limite
entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior; a ambição de tornar-se cosmonauta; a lista secreta
de cosmonautas pioneiros mortos em treinamento; a obsessão política e militar em investimentos
milionários nos cosmonautas; a riscomania em testes extremos de limite físico ao candidato a cosmonauta; o sentimento patriótico do astronauta frente à bandeira fincada em solo lunar; o atual turismo espacial milionário; o fato de bilionários pagarem alto para serem astronautas; a saúde
mental e física impecável exigida ao cosmonauta; a microgravidade ou gravidade zero integrando
a realidade do cosmonauta no vácuo cósmico; o ambiente pacificador e diplomático promovido
por espaçonautas internacionais na Estação Espacial Internacional (EEI); a Apollo-Soyuz (1975),
sendo missão espacial simbólica com o objetivo de propor paz e fraternidade entre os EUA
e a antiga União Soviética; o cosmonauta enquanto otimizador para a auto e heteroeliminação dos
racismos, xenofobismos e separatismos; o favorecimento ao acatamento de universalismo maior;
a predisponência à saída da consciência do egão para a fraternidade; as agências espaciais mundiais: NASA (National Aeronautics and Space Administration, EUA), Roskosmos (Federalnoye
Kosmicheskoye Agentsvo Rossii, Rússia), JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency, Japão),
ESA (European Space Agency, Europa), AEB (Agência Espacial Brasileira, Brasil); a possível
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atuação de cosmonautas extraterrestres na Terra, enquanto enigma desde a Antiguidade; a expansão da cosmovisão de cosmonautas durante e pós-experiência espacial; a mundividência ampliada; o interesse da conscin intermissivista na Cosmonáutica; o número amensurável de cosmonautas espalhados no Cosmos; o longo confinamento espacial exigido aos cosmonautas; a realidade
pessoal ajustada aos fluxos das realidades do Cosmos; a Cidade das Estrelas (Rússia) enquanto
formadora de cosmonautas; o Centro de Treinamento Iuri Gagarin; os cosmódromos espalhados
pela Terra; a autovivência da interfusão consciência-Cosmos; as artes sequenciais enquanto inspirações para a construção e criação de equipamentos e naves espaciais; as cápsulas espaciais Mercury (EUA) e Soyuz (URSS / Rússia) integrando projetos precursores no desenvolvimento de viagens espaciais; a corrida espacial entre EUA e a extinta União Soviética enquanto conflito tecnológico e territorial durante a Guerra Fria; a dissimulação midiática à frente dos reais fatos espaciais; as cifras milionárias gastas anualmente em missões espaciais; a alimentação espacial sendo
predominantemente liofilizada; as sondas espaciais viajando a longas distâncias pelo Cosmos; os
satélites naturais e artificiais; a estação espacial russa Mir (paz, mundo e universo); as viagens espaciais criogênicas sendo hipoteticamente o futuro da Cosmonáutica; as futuras colônias extraterrestres popularizando a Cosmonáutica e complexificando a vida de civilizações; o supertelescópio
espacial Hubble ampliando os horizontes da Cosmonáutica; o fato de os ônibus espaciais desenvolvidos pela NASA levarem 2 minutos e 30 segundos para fazer o astronauta entrar na órbita terrestre após a decolagem (Ano-base: 2011); a Cosmonáutica focada no Cosmos intrafísico; a Astronomia enquanto base técnica para o andamento da Astronáutica; a complexidade do Universo;
a amensurabilidade do Cosmos; o infinito cósmico; a infinitude cósmica atribuída pela Astronomia; o problema das medidas da Astronomia repercutindo na Astronáutica; a não existência de
horizonte no Cosmos; a pluralidade dos astros habitados; a cosmoconsciencialidade intrafísica;
a Extraterrestriologia enquanto Neociência Conscienciológica promotora do estudo da expansão
cósmica.
Parafatologia: a necessidade da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as
paranaves espaciais; a interpenetrabilidade das múltiplas dimensões; a exoprojeção consciente; as
parexcursões interplanetárias; a Paradiplomacia Intergaláctica; a omnipresença da energia imanente (EI); a realidade da energia consciencial (EC) no Cosmos; o fenômeno da cosmoconsciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cosmonauta–espaço sideral.
Principiologia: o princípio da vida consciencial semeada em bilhões de galáxias;
o princípio da Megafraternidade; o princípio da convivialidade sadia; o princípio da evolução
das consciências.
Codigologia: a ampliação do código pessoal de Cosmoética (CPC); a iniciativa internacional de criar código de conduta espacial.
Teoriologia: a teoria do impacto gigante; a hipótese astronômica de miríades de planetas habitados; a teoria da dobra espacial; a teoria das viagens na velocidade da luz.
Tecnologia: as técnicas de projeção mentalsomática; as técnicas projetivas cosmovisiológicas; as técnicas do detalhismo e da exaustividade aplicadas à Cosmonáutica; as técnicas
diplomáticas; as técnicas paradiplomáticas.
Voluntariologia: o voluntariado em simulações espaciais.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência; o laboratório
conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Extraterrestriologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia;
o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio
Invisível da Paradiplomaciologia.
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Efeitologia: o efeito do pensar grande na percepção mais ampliada da realidade; o efeito de se sentir pequeno perante a imensidão do Cosmos; o efeito impactante da apreensão da amplitude do Cosmos e da diversidade de manifestações conscienciais possíveis; o efeito halo na vida cósmica; os efeitos amplificadores da cosmovisão.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela cosmopensenização.
Ciclologia: os ciclos astronômicos influindo nas missões espaciais.
Enumerologia: o lançamento; o primeiro estágio de ascensão (ejeção de foguetes); o segundo estágio de ascensão (ejeção de tanques de combustível); a entrada na órbita; a saída de órbita; a reentrada atmosférica; o pouso em solo.
Binomiologia: o binômio átomo-galáxia; o binômio hipótese-teste na busca de constatação; o binômio autorganização-auteficácia; o binômio concentração mental–atenção focada;
o binômio superstições-apriorismos.
Interaciologia: a interação Ser Humano–espaço; a interação terrestre-extraterrestre;
a interação planeta Terra–Cosmos; a interação microuniverso consciencial–macrouniverso cósmico; a interação todo-parte; a interação visão pessoal–visão cósmica.
Crescendologia: o crescendo aeronauta-cosmonauta; o crescendo troposfera-estratosfera-mesosfera-termosfera-exosfera; o crescendo astro–sistema solar–galáxia; o crescendo microcosmo-macrocosmo; o crescendo cosmovisão intrafísica–cosmovisão multidimensional;
o crescendo exploração marítima–exploração espacial; o crescendo especulação-hipótese-teoria-vivência; o crescendo Diplomacia-Paradiplomacia; o crescendo angstrom–ano-luz; o crescendo muito grande–infinito.
Trinomiologia: o trinômio visão científica–escuta ativa–mente aberta; o trinômio realidade visível–realidade invisível–realidade desconhecida.
Polinomiologia: o polinômio olhar-interpretar-conjecturar-fundamentar-explicitar.
Antagonismologia: o antagonismo finito / infinitésimo; o antagonismo Astronomia
/ Cosmonomia.
Paradoxologia: o paradoxo da inconclusão da totalidade.
Politicologia: a cosmocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: as leis do Cosmos; as leis da Astronomia; as leis da Física; as leis da Química; a lei da fraternidade.
Filiologia: a cosmofilia; a astrofilia.
Fobiologia: a cosmofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro (SEST); as síndromes delirantes.
Mitologia: o mito dos deuses astronautas.
Holotecologia: a cosmoteca; a astronomoteca; a astronauticoteca; a cosmoconsciencioteca; a paradireitoteca; a geografoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Intrafisicologia; a Cosmonáutica; a Cosmovisiologia; a Criteriologia; a Cosmometria; a Cosmovisiometria; a Paradireitologia; a Grupocarmologia; a Policarmologia; a Pensenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin materialista; a conscin casca grossa; a consréu ressomada;
a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; o ser interassistencial; a conscin exoprojetora lúcida.
Masculinologia: o cosmonauta; o paracosmonauta; o comandante; o piloto; o especialista de missão; o engenheiro de voo; o cosmologista; o cosmovisionista; o cosmossociólogo;
o completista; o comunicólogo; o macrossômata; o conviviólogo; o pesquisador; o pré-serenão
vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o homem de ação.
Femininologia: a cosmonauta; a paracosmonauta; a comandante; a piloto; a especialista
de missão; a engenheira de voo; a cosmologista; a cosmovisionista; a cosmossocióloga; a comple-
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tista; a comunicóloga; a macrossômata; a convivióloga; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar;
a projetora consciente; a sistemata; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens planetarius; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens
paradireitologus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens parexcursor; o Homo sapiens desaequilibratus; o Homo
sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicosmonauta = o piloto ou passageiro de nave espacial, alcançando
e mantendo-se na órbita planetária, com objetivo de aprofundar as pesquisas para o desenvolvimento da civilização do planeta de origem; maxicosmonauta = o piloto ou passageiro de nave espacial, alcançando e ultrapassando a órbita planetária, possuindo foco evolutivo em explorar o espaço sideral a fim de manter o contato diplomático interassistencial com a holodiversidade consciencial cósmica.
Culturologia: a cultura espacial; a cultura da Cosmonáutica; a cultura extraterrestre;
a Multiculturologia da Cosmovisiologia; a cultura da megafraternidade; a cultura da Cosmopensenologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cosmonauta, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amensurabilidade: Cosmovisiologia; Neutro.
02. Autopensenização cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
03. Conceito cósmico: Paracosmovisiologia; Homeostático.
04. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
05. Cosmopensenização: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
06. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
07. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
08. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
09. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
10. Irrompimento do psicossoma: Psicossomatologia; Homeostático.
11. Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
12. Parexcursão interplanetária: Intermissiologia; Homeostático.

O COSMONAUTA TEM A OPORTUNIDADE DE ALCANÇAR
O ABERTISMO CONSCIENCIAL COSMOVISIOLÓGICO, COM
VISTAS A PROMOVER A DIPLOMACIA E A POLÍTICA
COSMOÉTICA INTERGALÁCTICAS ENTRE CIVILIZAÇÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reflete sobre a possibilidade de atuar na condição de cosmonauta? Procura a vivência de experiências cosmoconscienciais?
Filmografia Específica:
1. Apollo 13 - Do Desatre ao Triunfo. Título Original: Apollo 13. País: EUA. Data: 1995. Duração: 140
min. Gênero: Drama. Idade (censura): livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD).
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Direção: Ron Howard. Elenco: Tom Hanks; Bill Paxton; Kevin Bacon; Gary Sinise; Ed Harris; Kathleen Quinlan; Mary
Kate Schellhardt; Emily Ann Lloyd; Miko Hughes; & Max Elliott Slade. Produção: Brian Grazer; & Michael Bostick.
Desenho de Produção: Michael Corenblith. Roteiro: William Broyles Jr.; Jim Lovell; & Jeffrey Kluger. Fotografia:
Dean Cundey. Música: James Horner. Montagem: Daniel P. Hanley; & Mike Hill. Efeitos Especiais: Jan Aaris; R.
Michael Bisetti; Tony Centonze; & William Centonze. Companhia: Universal Pictures; & Imagine Entertainment. Sinopse: Com base em fatos reais, 3 astronautas estadunidenses, em missão da Apollo 13 à Lua, sofrem explosão na nave, durante a ida ao satélite natural terrestre. Sob o risco de ficarem sem oxigênio, energia e comunicação, eles precisarão lutar
pelas próprias vidas, contando com a ajuda dos engenheiros da NASA para retornarem à Terra.
2. First Orbit. País: Reino Unido. Data: 2011. Duração: 105 min. Gênero: Documentário. Idade (censura):
livre. Idioma: Russo, Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês. Direção: Christopher Riley. Elenco: Iuri
Gagarin; & Sergei Korolev. Produção: Agência Espacial Européia (ESA). Fotografia: Paolo Nespoli. Música: Philip
Sheppard. Sinopse: Documentário experimental de longa-metragem sobre a Vostok I, a primeira missão tripulada em
órbita terrestre realizada pelo Ser Humano. O cosmonauta italiano Paolo Nespoli realiza missão espacial igualando a
órbita da Estação Espacial Internacional, ao máximo possível, com a da Vostok I de 1961, em termos de altitude e horas
do dia. O cosmonauta italiano da Agência Espacial Européia fez a filmagem como sendo a visão de Iuri Gagarin sobre o
próprio voo pioneiro.
3. Missão: Marte. Título Original: Mission to Mars. País: EUA. Data: 2000. Duração: 114 min. Gênero:
Ficção Científica. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD).
Direção: Brian De Palma. Elenco: Gary Sinise; Tim Robbins; Don Cheadle; Connie Nielsen; Jerry O'Connell; Elise Neal;
Peter Outerbridge; Kavan Smith; Jill Teed; & Kim Delaney. Produção: Tom Jacobson; & David S. Goyer. Desenho de
Produção: Ed Verreaux. Roteiro: Jim Thomas; John Thomas; & Lowell Cannon. Fotografia: Stephen H. Burum. Música: Ennio Morricone. Montagem: Paul Hirsch. Efeitos Especiais: Chris Davis; George Diamesis; & Dan Clark. Companhia: Touchstone Pictures; & Spyglass Entertainment. Sinopse: Missão espacial é remetida a Marte com o objetivo de
resgatar os tripulantes de nave lançada anteriormente ao planeta, após perder contato em função de ser tomada por anômala tempestade de areia. Lá chegando, constata-se único sobrevivente. Juntos, trabalharão para descobrir a origem do
fenômeno.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 388 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 151 e 256.
Webgrafia Específica:
1. Meniconi, Tadeu; Agências Brasileiras já oferecem Pacotes de Turismo Espacial; g1.globo; Site; 3 ilus.;
disponível em: <http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2012/02/agencias-brasileiras-ja-oferecem-pacotes-de-turismo-espacial.html>; acesso em: 17.09.12.

E. B. M.
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COSMOPENSENIZAÇÃO
(COSMOCONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cosmopensenização é a qualidade da pensenidade cósmica da conscin lúcida aplicada à prioridade da inteligência evolutiva, teática, autoconsciente, interassistencial, cosmovisiológica, cosmocêntrica, policármica, além dos interesses do próprio ego.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra cosmos vem do idioma Grego, kósmos, ―ordem; organização;
mundo; universo‖. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo pensamento procede do idioma Latim, pensare, ―pensar; cogitar; formar alguma ideia; pesar; examinar; considerar;
meditar‖. Apareceu no Século XIII. O termo sentimento deriva também do idioma Latim, sentimentum, através do idioma Francês, sentiment, ―sentimento; faculdade de receber as impressões
físicas; sensação; conhecimento; fato de saber qualquer coisa; todo fenômeno da vida afetiva;
emoção; opinião; bom senso‖. Surgiu no Século XIV. A palavra energia vem do idioma Francês,
énergie, derivada do idioma Latim, energia, e esta do idioma Grego, enérgeia, ―força em ação‖.
Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Cosmopensenidade. 2. Cosmocentralidade consciencial.
Neologia. O termo cosmopensenização e as duas expressões compostas cosmopensenização mínima e cosmopensenização abrangente são neologismos técnicos da Cosmoconscienciologia.
Antonimologia: 1. Monopensenização. 2. Monopensenidade. 3. Minipensenização.
4. Minipensenidade. 5. Egocentralidade consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autopensenidade evolutiva.
Unidade. A forma de comunicação do conscienciês é o cosmopensene ou a unidade de
medida correspondente.
II. Fatuística
Pensenologia: a cosmopensenização; o holopensene pessoal da cosmopensenização;
a cosmopensenização cosmoética; a cosmopensenização calculista; a catarse gerada pela cosmopensenização; os cosmopensenes específicos do conscienciês; a cosmopensenidade; a autopensenidade com cosmovisão; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade.
Fatologia: a soma total dos itens componentes da experiência pessoal; a ordem sistemática das ideias pessoais; a holomaturidade consciencial; o autodiscernimento evolutivo da conscin; a realidade ordenada do Universo; a realidade pessoal ajustada aos fluxos das realidades do
Cosmos; a cosmovisibilidade do ego; a Cosmovisiologia; a mundividência; a megafraternidade;
a família universal; a policarmalidade; o generalismo; o atacadismo consciencial; a Natureza;
o Sistema Solar; a Galáxia; a Cosmometria; o Cosmopolitismo; o Universalismo; a Holofilosofia;
a Tudologia; a Harmoniologia; a Cosmossíntese; a Cognópolis; a Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional (CCCI).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as saídas temporárias da conscin desta dimensão intrafísica (Socin) para as dimensões extrafísicas (Sociexes), através da projetabilidade lúcida (PL); a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); o parafenômeno
da cosmoconsciência.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio de fazer acontecer o melhor para todos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Tecnologia: as técnicas cosmovisiológicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões.
Efeitologia: os efeitos amplificadores da cosmovisão.
Neossinapsologia: as parassinapses geradas pela cosmopensenização.
Ciclologia: o ciclo evolutivo fitopensene-zoopensene-cosmopensene.
Enumerologia: a saída da consciência do egão para a megafraternidade; a saída da
consciência da família nuclear para a família consciencial; a saída da consciência do nacionalismo para a autovivência do Universalismo; a saída da consciência da condição do varejismo consciencial para a condição do atacadismo consciencial; a saída da consciência da especialidade restringidora para a condição do generalismo polimático; a saída da consciência da egocarmalidade
para a interassistencialidade policármica; a saída da consciência da monovisão das abordagens
para a cosmovisão do Universo Multidimensional.
Binomiologia: o binômio enciclopedismo-pancognição.
Interaciologia: a interação microcosmo-macrocosmo.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio ofiex-CEE-paraprocedência.
Antagonismologia: o antagonismo monopensenização / cosmopensenização.
Politicologia: a cosmocracia; o Estado Mundial.
Legislogia: a lei da megafraternidade.
Filiologia: a cosmofilia.
Holotecologia: a cosmoteca; a cosmoconsciencioteca; a tudoteca; a encicloteca.
Interdisciplinologia: a Cosmoconscienciologia; a Cosmopensenologia; a Cosmovisiologia; a Cosmogramologia; a Cosmoeticologia; a Conteudologia; a Mentalsomatologia; a Enciclopediologia; a Autodiscernimentologia; a Autocriteriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens cosmopensenisator; o Homo sapiens cosmopensenicus;
o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens orthopensenicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cosmopensenização mínima = a da consciência ainda de pensenidade circunscrita à Cosmologia; cosmopensenização abrangente = a da consciência de pensenidade gerada pela condição da vivência da cosmoconsciência.
Culturologia: a Multiculturologia; a cultura da Cosmopensenologia; a cultura da Cosmovisiologia; a cultura da Cosmoconscienciologia; o mix paracultural embasando o Universalismo; a cultura da megafraternidade.
Universalismo. A cosmopensenização constitui a chave evolutiva para o universalismo
maior da megafraternidade das Consciexes Livres (CLs).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cosmopensenização, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
02. Conteudologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
03. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
04. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
06. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
07. Dinâmica das complexidades: Cosmovisiologia; Homeostático.
08. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
09. Fluxo cósmico: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
10. Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.

A CONDIÇÃO DA COSMOPENSENIZAÇÃO SERÁ SEMPRE
RACIONALMENTE POSICIONADA NO ÁPICE DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA DE QUALQUER CONSCIÊNCIA
POR APONTAR AS LINHAS DAS MAXIPROSPECTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu com profundidade sobre o assunto da
cosmopensenização? Em relação a você ou a outrem?
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COSMOSSÍNTESE
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cosmossíntese é a pesquisa sobre o assunto pesquisado, até às últimas
consequências, extraindo a síntese relativa, no entanto, conclusiva quanto ao momento evolutivo,
identificada ao contexto conscienciológico e às realidades e pararrealidades da consciência, atuando esta na condição ou função de fulcro do Cosmos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cosmos procede do idioma Grego, kósmos, ―ordem, organização; mundo, universo‖. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo vem do mesmo idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O termo síntese provém do
idioma Francês, synthèse, derivado do idioma Latim, synthesis, ―coleção; complexo; reunião; espécie de vestimenta usada em banquetes‖, e este do idioma Grego, sýnthesis, ―composição; justaposição; composição literária; síntese; contrato‖. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 1. Macrossíntese; síntese cósmica; síntese das sínteses. 2. Cosmoconsciencialidade sintetizada. 3. Megafoco da Cosmossofia. 4. Cosmogonia sintética; cosmovisão
consensual. 5. Omnissíntese.
Neologia. O vocábulo cosmossíntese e as duas expressões compostas cosmossíntese superficial e cosmossíntese profunda são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Egossíntese. 2. Megafoco do ego. 3. Minivisão dos fatos. 4. Cosmanálise.
Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Integrêmo-nos na Cosmossíntese.
II. Fatuística
Pensenologia: o cosmopensene; a cosmopensenidade; a megapensenidade como cosmossíntese das meganálises.
Fatologia: a cosmossíntese; a cosmossíntese da ideia original; a cosmocognição; a cosmoconsciencialidade; o cosmopolitismo; a cosmonomia; a cosmocrítica; a cosmovidência; a cosmopatia; a Cosmoética como cosmossíntese da Ética; a síntese cosmológica; a megassíntese;
a omnissíntese; a síntese última; o fluxo do Cosmos; a macroanálise do Cosmos; a macrossíntese;
a sincronicidade do Cosmos; a holobiografia do Cosmos; o subcosmos da Materiologia; a omnivisão mentalsomática; a Holoteca; a cadeia análise-síntese ininterrupta; a relação cosmanálise-cosmossíntese.
Parafatologia: a pangrafia como cosmossíntese da omnipercepciologia; a cosmossíntese
dos saberes multidimensionais; a paracuidade das parapercepções holossomáticas.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica da cosmossíntese.
Interaciologia: a interação Fatuística-Parafatuística.
Politicologia: a cosmocracia.
Filiologia: a cosmofilia.
Holotecologia: a cosmoteca; a tudoteca.
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Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Cosmologia; a Cosmogonia; a Cosmossofia; o Cosmismo; a Cosmognosia; a Holomaturologia; a Cosmoconscienciologia; a Holofilosofia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a mente micro-holofótica.
Masculinologia: o cosmossintetizador; o cosmícola; o cosmossociólogo; o cosmoconscienciólogo.
Femininologia: a cosmossintetizadora; a cosmícola; a cosmossocióloga; a cosmoconsciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens cosmocentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cosmossíntese superficial = a alcançada pelo pré-serenão vulgar, homem
ou mulher; cosmossíntese profunda = a alcançada pelo evoluciológico, homem ou mulher.
Complexidade. Dentro da Cosmoconscienciologia, o microuniverso consciencial é mais
complexo em comparação com o Cosmos, por isso, a consciência pode avaliar e obter a cosmossíntese.
Recursos. Pela ótica da Experimentologia, a técnica da cosmossíntese da ideia original
ou da verpon é gerada através de 3 recursos técnicos ou aparelhos (metáforas mecânicas), aqui
listados na ordem crescente dos achados:
1. Micrótomo: a análise máxima, inicial, por intermédio da picotagem paciente e mais
exaustiva do assunto em foco.
2. Liquidificador: a triagem da análise buscando o rescaldo ou o suprassumo dos achados intermediários.
3. Centrifugador: a síntese final apurada.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cosmossíntese, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
2. Cosmoconsciência: Comunicologia; Homeostático.
3. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
4. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
5. Evoluciólogo: Evoluciologia; Homeostático.
6. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
7. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.

A CAPACIDADE DE COSMOSSÍNTESE DEPENDE DA
INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA COMPLEXA, DA PROFUNDIDADE DA PRIORIZAÇÃO PESSOAL E DA LINEARIDADE
DA COSMOVISÃO DAS MEGAFINALIDADES MÁXIMAS.
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Questionologia. Qual valor você dá ao Cosmos na cotidianidade? Você produz algum
cosmopensene?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 127 e 143.
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COSMOVISÃO HUMANA
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cosmovisão humana é a condição da conscin quando capaz de enxergar
além das ocorrências ou interesses banais da cotidianidade diuturna, depois de ter alcançado alguma conquista intrafísica, ou terrestre, para servir de mirante e observar a distância, por cima, sobrepairando os impulsos da mediocridade e perdendo o interesse pelas miríades de estímulos das
trivialidades e idiotismos culturais do Zeitgeist.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, ―ordem; organização;
mundo; universo‖. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo visão vem do idioma Latim, visio, ―ação de ver; vista‖. Apareceu no Século XIII. O termo humano procede do mesmo idioma Latim, humanus, ―próprio do homem; bondoso; erudito; instruído nas humanidades‖.
Surgiu também no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Autorreciclagem intencional. 2. Neointencionalidade sadia. 3. Interesse pessoal renovado. 4. Megapainel intrafísico.
Neologia. A expressão composta cosmovisão humana é neologismo técnico da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Monovisão humana. 2. Interesse pessoal terra-a-terra. 3. Submissão
aos idiotismos culturais. 4. Minipainel intrafísico.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
II. Fatuística
Pensenologia: os cosmopensenes; a cosmopensenidade; maxipensenes; maximpensenidade.
Fatologia: a cosmovisão humana; a abertura consciencial; a reciclagem existencial; a reciclagem intraconsciencial (recin); a autocatálise evolutiva; a implosão dos travões evolutivos; as
neoperspectivas; a aplicação das neoideias; a conduta-exceção na Socin ainda patológica; a globalização do saber; a inteligência evolutiva (IE).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) teático, profilático; o extrapolacionismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico do cosmograma.
Filiologia: a neofilia.
Holotecologia: a cosmoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia; a Recexologia;
a Intencionologia; a Autodiscernimentologia; a Impactoterapia; a Prospectiva Cosmoética; a Holomaturologia; a Comunicologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana lúcida; o ser desperto.
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Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o cosmovisionista.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; a consciencióloga; a cosmovisionista.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cosmovisão humana mínima = a condição da mudança do antigo praticante da tarefa da consolação primária (tacon) para a autovivência teática da tarefa do esclarecimento magna (tares); cosmovisão humana máxima = a condição de upgrade da maxidissidência
ideológica, teática e cosmoética.
Taxologia. Na análise da Experimentologia, as cosmovisões podem ser classificadas, por
exemplo, em duas categorias, dispostas nesta ordem progressiva:
1. Cosmovisão humana: a cosmoconsciencialidade intrafísica com aplicação simultânea dos 4 veículos de manifestações conscienciais.
2. Cosmovisão propriamente dita: a cosmoconsciencialidade com aplicação específica
do mentalsoma isolado.
Intencionologia. Pela ótica da Cosmovisiologia, o aumento da cosmovisão intrafísica
ocorre naturalmente quando a conscin, componente da microminoria da população humana, alcança determinadas conquistas intraconscienciais ou sociais, e a intencionalidade e os interesses
pessoais se alteram sob a potência de algum impacto existencial ou estresse sadio, por exemplo,
estas 3 realidades dispostas na ordem alfabética:
1. Fortuna: a pessoa abonada com independência econômico-financeira, quando large
e lúcida, perde o interesse pelo consumismo banal paroxístico e o sonho dourado pelas coisas pequeninas da época da vida de despossuída, objetivando, agora, outras instâncias evolutivas
maiores.
2. Intelectualidade: o erudito cosmoético, homem ou mulher, perde o interesse pelos
conhecimentos vulgares, interioróticos e bitolados, defendidos quando vivia ignorante ou obtuso,
colocando-os à margem da programação existencial (proéxis pessoal), ao modo de omissões superavitárias (omissuperes).
3. Parapsiquismo: por exemplo, o projetor consciente (ou projetora consciente), ante
a multidimensionalidade, a projetabilidade lúcida (PL) e a sinalética parapsíquica pessoal, perde
o interesse pelas ganâncias humanas quanto ao poder temporal e ao prestígio ou status social (fama), por vislumbrar e descerrar a própria vida continuada em outras dimensões conscienciais
muito mais evoluídas e atraentes em relação à evolução e à programação existencial.
Culminação. Dentro do universo da Intrafisicologia, em geral, a cosmovisão humana
sobrevém a partir da meia-idade física, culminando longa existência de labutas ingentes, por
exemplo, do selfmade man ou selfmade woman, a conscin de ação, a tocadora de obra, a líder empreendedora, a gestora evoluída.
Magnificação. Segundo a Autodiscernimentologia, tais condições atuam como enriquecimentos pessoais, amplificadoras ou lentes de aumento das realidades ao derredor fazendo
a conscin, homem ou mulher, ver além, amplificadamente, e distinguir detalhes ou patamares antes impressentidos e para os quais estava completamente obnubilada.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cosmovisão humana, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autovisão coletiva: Cosmovisiologia; Neutro.
02. Coexistência institucional: Conscienciocentrologia; Neutro.
03. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
05. Direção megafocal: Proexologia; Neutro.
06. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
07. Grupopensene: Materpensenologia; Neutro.
08. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Jubileu evolutivo: Intrafisicologia; Homeostático.
10. Visão: Autodiscernimentologia; Neutro.

OS DIAS E AS NOITES SÃO DIFERENTES. AS EXPERIÊNCIAS HUMANAS SÃO VARIADAS. AS MÚLTIPLAS VISÕES
PESSOAIS SE ALTERAM CONFORME OS CAMBIANTES
DAS MEGABORDAGENS MAIS LÚCIDAS DA CONSCIN.
Questionologia. Você se orienta pela monovisão ou pela cosmovisão humana na vida dia
a dia? Algum fato (ou parafato) conseguiu abalar e renovar as abordagens e convicções antigas
atuantes sobre você, hoje consideradas ultrapassadas?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; 100 Testes da Conscienciometria; 232 p.; 100 caps.; 14 refs.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 84 e 85.
2. Idem; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11 enus.;
100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 187.
3. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 197, 284, 361, 372, 373, 375, 400, 458, 504, 506, 511, 592, 671 e 695.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos.
241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 36, 85, 111, 164, 219, 752, 1.102 e 1.116.
5. Idem; Projeções da Consciência: Diário de Experiências Fora do Corpo Físico; 234 p.; glos. 25 termos;
alf.; 21 x 14 cm; br.; 7a Ed. revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas 73 e 74.
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COSMOVISÃO VERPONOLÓGICA
(COSMOCOGNICIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cosmovisão verponológica é a condição consciencial caracterizada pela
neomundividência ampliada do intermissivista lúcido, homem ou mulher, conquistada a partir da
compreensão teática, exemplificativa e verbaciológica das verdades relativas de ponta conscienciológicas concernentes à Evoluciologia e respectivas especialidades paracientíficas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, ―ordem; organização;
mundo; universo‖. Apareceu em 1563. O elemento de composição cosmo provém do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo visão vem do idioma Latim, visio, ―ação de ver; vista‖. Apareceu no Século XIII. O termo verdade procede também
do idioma Latim, veritas, ―verdade; conformidade com o real‖. Surgiu no Século XIII. A palavra
relativa deriva do mesmo idioma Latim, relativus, ―relativo a‖. Apareceu em 1536. O vocábulo
ponta vem igualmente do idioma Latim, puncta, ―estocada, golpe de ponta‖, e este de pungere,
―picar; furar; entrar; atormentar; afligir; fazer sofrer; mortificar ‖. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição
cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 01. Cosmovisiologia Verponológica. 02. Cosmovisão evolutiva. 03.
Cosmovisão tarística. 04. Mundivisão neoverponológica. 05. Weltanschauung verponológica.
06. Thesaurus cerebral verponológico. 07. Neoverpononeuroléxico aplicado. 08. Matriz mental
conscienciológica. 09. Matriz pensênica verponológica. 10. Orismopensenização neoverponológica.
Neologia. As 4 expressões compostas cosmovisão verponológica, cosmovisão verponológica inicial, cosmovisão verponológica mediana e cosmovisão verponológica avançada são
neologismos técnicos da Cosmocogniciologia.
Antonimologia: 01. Monovisão materiológica. 02. Apriorismose intrafísica. 03. Visão
humana. 04. Mundividência ordinária. 05. Matriz mental religiosa. 06. Matriz pensênica anacrônica. 07. Ideologia fisicalista. 08. Especialismo hemiplégico. 09. Distorção cognitiva. 10. Cosmovisão extrafísica.
Estrangeirismologia: o nec plus ultra da intelecção; a awareness evolutiva; a autocognição large; a conscin mentalsomática self-made; o Despertarium; o Mentalsomarium; o Megacognitarium; o Paraperceptarium; o Intermissarium; o Verponarium; o Tertuliarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente da Parapercucienciologia Evolutiva.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Neoverponologia: desassedialidade mentalsomática. Neoverpon: efeito policresto.
Filosofia: a Holofilosofia Teática (Universalismo-maxifraternidade-Cosmoética).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Heuristicologia Evolutiva; os cognopensenes;
a cognopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os hiperpensenes; a hiperpensenidade; a autopensenização polifásica cosmovisiológica; a orismopensenização prioritária aplicada
diuturnamente; a maxiamplitude autopensênica interassistencial; a lateropensenidade parapsíquica
qualificando a transmissão verponológica; a manutenção do holopensene pessoal da mentalsomaticidade teática através da produtividade intelectual tarística; o megafoco pensênico altruístico.
Fatologia: o estudo teórico, as aulas conscienciológicas e os debates tertuliários fomentando a cosmovisão verponológica pessoal; a assiduidade verbetográfica; o ricochete excogitativo
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inevitável entre as verpons; as verpons do momento simultâneas ao resgate diário de neoconcepções; o hábito cosmoético de analisar, detalhar, sintetizar, descobrir e escrever; a preparação
diuturna para a Prova Geral de Conscienciologia; a importância cerebral e paracerebral da sinonimização (Sinapsologia); as verpons metafóricas (Analogismologia); o acrograma verpônico (Siglologia); a roupagem adequada para a ideia avançada (Neologismologia); a autoconfiança mentalsomática calcada na autoteaticidade verponológica.
Parafatologia: a cosmovisão verponológica; a visão geral do Cosmos a partir das neoverpons conscienciológicas; o panorama neoverpônico consciencial; o horizonte verponogênico
aplicado; a panóptica autoverponológica a favor da Taristicologia; a Verponologia enquanto nova
plataforma da visão de mundo pessoal em detrimento das ideologias intrafísicas obsoletas, limitadas e cerceadoras da soltura mentalsomática (Paracerebrologia); a constituição constante e consciente da neomatriz intelectual pessoal; a busca perseverante para se pensenizar tal qual consciex
lúcida em comunex avançada; o background mentalsomático paragenético sustentando as possibilidades cosmovisuais da conscin semperaprendente; a aferição intencional da extensão do campo
de visão paracognitivo; a autoconsciência quanto à interatividade verponológica; a quantidade de
variáveis evolutivas abarcadas na Hermeneuticologia Pessoal; a amplitude da embocadura mentalsomática; a largueza paracerebral funcional; a força dos argumentos evolutivos; a construção
lúcida do autoverpononeuroléxico; as retrocognições ampliando, paradoxalmente, a autoneomundividência interassistencial; a paracerebralidade fecunda gerando a polipedia verponológica; a vivência do estado vibracional tríplice (EV) limpando as redes neuroniais; a Autocogniciologia
Evolutiva enquanto primoprioridade intermissiva; o autodiagnóstico do paravinco verponológico
obtido no Curso Intermissivo (CI)pré-ressomático; a Autotridotaciologia Interassistencial Teática
ampliando a cosmovisão verponológica; os fatores desencadeadores da verponogenia; os fatores
fixadores da Verponologia; os fatores elastecedores da verpononeurolexicalidade; os fatores organizadores do Verponarium; os fatores facilitadores da Verponografia; os fatores fertilizadores
da Neoverponologia; os fatores inspiradores da Transverponologia; a assunção teática da Verponografia Autorrevezamental.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cosmovisão-erudição; o sinergismo neoideia-neoconceito-neologismo; o sinergismo autexperimentação-autocomprovação-autocompartilhamento; o sinergismo Verbetografologia Teática–Cosmovisiologia Verponológica; o sinergismo intraconsciencialidade-grafopensenidade; o sinergismo reflexão-compreensão; o sinergismo EV-verpon.
Principiologia: o princípio da trineoverpon.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) referendado pelo princípio do
exemplarismo pessoal (PEP); os códigos linguísticos e paralinguísticos visando o conscienciês.
Teoriologia: a teoria do posfácio dos originais fetais.
Tecnologia: a técnica do estoque regulador de ouvintes selecionando o público alvo de
assistidos; a técnica do turno intelectual; a tenepes inspiradora enquanto técnica verponogênica;
a assiduidade tertuliária na condição de técnica para expansão da autocosmovisão verponológica; a técnica da reflexão de 5 horas aprofundando a compreensão verponológica; a tares enquanto técnica de Desassediologia Multidimensional; a técnica de qualificação verbetológica.
Voluntariologia: os voluntários docentes, agentes retrocognitores do CI.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Verponologia.
Efeitologia: o efeito cosmoético das verpons ao gerar crises de crescimento evolutivas;
o efeito cosmovisiológico da Conscienciologia; o efeito paragenético do compléxis; o efeito motivador da investigação verponológica; o efeito euforizante da Hiperpensenologia Evolutiva (Neoverponologia); o efeito irresistível das verpons; o efeito retroalimentador da Taristicologia.
Neossinapsologia: as neossinapses evolutivas desencadeadas pelas verpons.
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Ciclologia: o ciclo paraneossinapses intermissivas (CI)–genopensenidade (megacons)–
–neossinapses verponológicas (tares); o ciclo autoverbetográfico propiciando a colheita de neoverpons pessoais; o ciclo atacadismo-generalismo-vanguardismo; o ciclo circadiano envolvido
na Verponologia; o ciclo cognição-experimentação-cosmovisão; o ciclo esforço-descoberta; o ciclo energético circuito fechado–exteriorização–absorção na autoparassepsia pró-neoverpons.
Enumerologia: a cosmovisão verponológica do conscienciológo; a cosmovisão interassistencial do consciencioterapeuta; a cosmovisão paraperceptiva do desperto; a cosmovisão proexológica do maxicompletista; a cosmovisão interdimensional da semiconsciex; a cosmovisão grupocármica do evoluciólogo; a cosmovisão evolutiva do Serenão.
Binomiologia: o binômio cosmovisão verponológica–confor pensênico.
Interaciologia: a interação neoquestionamentos definidos–neorrespostas relativas; a interação entre verpons; a interação docente conscienciológico–discente conscienciológico; a interação neoverpon aplicada–abertura de caminho; a interação neoverpon atual–gatilho retrocognitivo; a interação neoverpon-sincronicidade-amparabilidade; a interação verpon-proéxis.
Crescendologia: o crescendo na compreensibilidade neoverpônica; o crescendo leitura
lexicográfica–leitura enciclopédica; o crescendo da autodesassedialidade; o crescendo cosmovisão especializada–cosmovisão generalista; o crescendo verpon-neoverpon-trineoverpon-multineoverpons; o crescendo da autoprodutividade gesconológica enquanto consequência da cosmovisão verponológica; o crescendo da automaturidade pari passu à cosmovisão verponológica.
Trinomiologia: o trinômio neoconcepção-neotermo-neodefinição; o trinômio escrita-debate-publicação; o trinômio artigo-verbete-livro; o trinômio cosmovisão-hiperpensenidade-verponogenia; o trinômio tenepes-gescon-verpon (TGV evolutivo); o trinômio EI-EC-EV; o trinômio rotina intelectual–holopensene saturado–acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV).
Polinomiologia: o polinômio multifocal.
Antagonismologia: o antagonismo verdade absoluta (dogma) / verdade relativa (recin);
o antagonismo inculcação / neoverpon; o antagonismo pontificação psicossomática / pacificação
mentalsomática; o antagonismo persuasão anticosmoética / argumentação tarística; o antagonismo Cosmovisiologia / Egologia; o antagonismo saldo alto (evolução) / salto alto (emoção); o antagonismo tacon primária / megatares avançada; o antagonismo neoconceito / preconceito.
Paradoxologia: o paradoxo da tares antipática ser mais vantajosa evolutivamente.
Politicologia: a política editorial da Enciclopédia da Conscienciologia.
Legislogia: as leis da Parafisiologia Mentalsomática.
Filiologia: a neofilia; a cognofilia; a intelectofilia; a mentalsomatofilia; a paracerebrofilia; a verponofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a extinção da ergofobia intelectual.
Sindromologia: o tratamento da síndrome da baixa autestima mentalsomática.
Holotecologia: a cognoteca; a neuroteca; a neurolexicoteca; a lexicoteca; a evolucioteca; a interassistencioteca; a verponoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiologia;
a Verponologia; a Polineurolexicologia; a Neuroconscienciologia; a Neossinapsossomatologia;
a Heuristicologia; a Paracerebrologia; a Poliglotismologia; a Taristicologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin enciclopedista; a conscin conscienciatra.
Masculinologia: o intermissivista; o atacadista consciencial; o agente retrocognitor;
o mentalsomatólogo; o bibliófilo; o filólogo; o pantólogo; o parapolímata; o cosmovisiólogo.
Femininologia: a intermissivista; a atacadista consciencial; a agente retrocognitora;
a mentalsomatóloga; a bibliófila; a filóloga; a filomática; a parapolímata; a cosmovisióloga.
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Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens cosmocentricus; o Homo
sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens lexicographus; o Homo sapiens heuristicus; o Homo
sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens sapientior; o Homo sapiens paracerebralis; o Homo sapiens intellectualis.
V. Argumentologia
Exemplologia: cosmovisão verponológica inicial = a do intermissivista, homem ou mulher, aluno de cursos conscienciológicos; cosmovisão verponológica mediana = a do intermissivista,
homem ou mulher, professor itinerante de cursos conscienciológicos; cosmovisão verponológica
avançada = a do intermissivista, homem ou mulher, autor de megagescons conscienciológicas.
Culturologia: a cultura da Neoverponologia; a cultura tertuliária; a cultura da neofilia.
Taxologia. Considerando a Verponologia, praticar a tares é ser universalista. Eis, a título
de exemplo, 100 tipos de verpons conscienciológicas e respectivos exemplos, classificadas de
acordo com o teor conteudístico predominante, ordenadas alfabeticamente, objetivando contribuir
na ampliação da cosmovisão verponológica dos intermissivistas, homens e mulheres:
01. Verpon acróstica: o ACEPIPE; a SÁBIA.
02. Verpon administrativológica: o gestor parapsíquico; o vínculo consciencial.
03. Verpon analógica: a primener; a conscin caleidoscópica; a autenciclopédia.
04. Verpon antagonismológica: o antagonismo conscienciológico.
05. Verpon antonímica: o antagonismo bem-estar / malestar.
06. Verpon autopesquisológica: a megacalibragem intraconsciencial; a recin.
07. Verpon autorrevezamentológica: a cápsula do tempo cinemascópica.
08. Verpon cogniciológica: a Cognopoliologia; o refém da autocognição.
09. Verpon composta: o duplocarma; o cipriene; o duplocurso; o gap teático.
10. Verpon comunicológica: a Conscienciografia; a autoconsciência verbal.
11. Verpon conformatológica: a realidade autológica; a Enciclopediometria.
12. Verpon conscienciocentrológica: a Voluntariologia; a coexistência institucional.
13. Verpon conscienciometrológica: a técnica da conscin-cobaia voluntária.
14. Verpon consciencioterapeuticológica: a técnica da desassedialidade direta.
15. Verpon conviviológica: a amizade raríssima; a coedes; a carga de convivialidade.
16. Verpon cosmoeticológica: a ortótes; o vácuo cosmoético; o limite interassistencial.
17. Verpon cosmovisiológica: o polinômio multifocal; a neomundividência.
18. Verpon crescendológica: a Escala de Consciência Contínua; a neoconquista.
19. Verpon despertológica: o meganível da autoconsciência; os cinco ciclos.
20. Verpon discernimentológica: a Megarrecexologia; o primeiro discernimento.
21. Verpon duplológica: o pentatlo duplista; o díptico evolutivo; o duplismo libertário.
22. Verpon egocarmológica: o egocídio; o códego; o ego precedente; a neoidentidade.
23. Verpon energossomatológica: o EV tríplice; a fulguração parapsicosférica.
24. Verpon estrangeirística: o Brainwashington; a coniunctio; a meta optata.
25. Verpon experimentológica: o princípio da descrença (PD); a Teaticologia.
26. Verpon extrafisicológica: as Centrais Extrafísicas; a pararrealidade; a ofiex.
27. Verpon filológica: a autodileção paragenética; a sociofilia evolutiva; a fatofilia.
28. Verpon fitoconviviológica: a naturofilia; a Bioenergotaxonomia.
29. Verpon gesconológica: a taquirritmia megagescônica; a gestação evolutiva.
30. Verpon grupocarmológica: o bonde extrafísico; o arrimo grupocármico.
31. Verpon heuristicológica: a chispa discernidora; a hiperpensenidade.
32. Verpon historiografológica: o crescendo paraperfilológico; a Neo-História.
33. Verpon holobiografológica: a parantecedência; o efeito da autosseriexialidade.
34. Verpon holocarmológica: a pangrafia grupocármica; a heterorretrocognição.
35. Verpon holociclológica: as equipes técnicas do Holociclo; a lexicoteca.

Enciclopédia da Conscienciologia

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.

7483

Verpon holoculturológica: a cultura tertuliana; a matriz cultural; o megapeso.
Verpon holomaturológica: o trinômio da holomaturidade; a lupa maturológica.
Verpon holopesquisológica: a megapesquisa da holossutileza; a parapolimatia.
Verpon holorressomatológica: o Ciclo Multiexistencial Pessoal; o seriexograma.
Verpon holossomatológica: o paradoxo holossomático; o estágio holossomático.
Verpon holotecológica: a Taxologia Holotecária; a verponoteca; a consciencioteca.
Verpon homeostaticológica: o bloqueio zero; a saúde parapsíquica; a ataraxia.
Verpon interassistenciológica: o ataque paraterapêutico; a megatares; a ofiex.
Verpon intermissiológica: a volitação; a colheita intermissiva; a Intermissiometria.
Verpon intraconscienciológica: a endoconsistência; o microuniverso intransitável.
Verpon intrafisicológica: a biofilia monopolizadora; a alcova blindada; a proéxis.
Verpon invexológica: a bilibertação inversora; o autexclusivismo inversivo.
Verpon lucidológica: o reacesso neossináptico; a autolucidez antecipada.
Verpon materpensenológica: a Intraconscienciologia; o materpensene duplista.
Verpon mentalsomatológica: o turno intelectual; a prole mentalsomática.
Verpon metafórica: o TGV evolutivo; a bússola intraconsciencial; o balonamento.
Verpon multidimensiológica: a projetabilidade lúcida; a conscin semiconsciex.
Verpon neológica: a família neologística; a neoverponidade; o neopensene.
Verpon neoverponológica (metaverpon): a Transverponologia; a trineoverpon.
Verpon ofiexológica: a ancoragem consciencial extrafísica; o Ofiexarium.
Verpon orismológica: a orismopensenização prioritária; o conscienciologês.
Verpon oximorônica: o guia-cego; o macrossoma idiota; a realidade oximorônica.
Verpon para-historiológica: a paracaptação retrocognitiva; a parautobiografia.
Verpon paracerebrológica: o irrompimento paracerebral; a Neuroconscienciologia.
Verpon paracronológica: a subintrância cronêmica; o tempo proexogênico.
Verpon paradidaticológica: o ádito ideativo cosmovisiológico; a Escola de Cons.
Verpon paradiplomaticológica: o binômio admiração-discordância; a UNICIN.
Verpon paradoxológica: o paradoxo desassediador; o paradoxo amizade-debate.
Verpon parafisiológica: a maxianatomização holossomática; a Holossomatologia.
Verpon parageneticológica: a dragona parapsíquica; o palimpsesto consciencial.
Verpon parageografológica: a Interlúdio; o Pandeiro; a megacomunex evoluída.
Verpon parapercepciológica: a Autoparassomatologia; a Paraperceptometria.
Verpon paraperfilológica: o crescendo escriba-neoverbetógrafo; o strong profile.
Verpon parapolimática: a hiperparapercuciência consciencial; o conscienciatra.
Verpon parapoliticológica: a cosmoeticocracia; a transmigrex; a isogênese.
Verpon paraprocedenciológica: o Curso Intermissivo; a intermissão mudancista.
Verpon paraprofilaticológica: o checkup holossomático; o alerta consciencial.
Verpon paraprospectivológica: a prospecção seriexológica; o extrapolacionismo.
Verpon parassemiológica: a paranamnese holossomática; a holanálise da conscin.
Verpon parassociológica: o parestamento; o arrastão extrafísico; a paraaculturação.
Verpon paratecnológica: o paramicrochip; a parapsicoteca; a Pré-Maternologia.
Verpon paraterapeuticológica: o arco voltaico craniochacral; a impactoterapia.
Verpon pensenológica: a pensenização polifásica; o autopensene prioritário.
Verpon policarmológica: a Policonscienciologia; a Consciex Livre (CL).
Verpon politicológica: a ágora cognopolita; a democracia direta; o Estado Mundial.
Verpon principiológica: o princípio da inseparabilidade grupocármica.
Verpon proexológica: a subsunção maxiproexológica; o maxicompléxis.
Verpon profilaticológica: o megaperigo dos efeitos mediatos; a epidemioprofilaxia.
Verpon projeciológica: o monológo psicofônico; a Projeciografia.
Verpon psicossomatológica: a megaeuforização; a paraanaplasia; a Afisiologia.
Verpon recexológica: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a reciclofilia.
Verpon redaciológica: a técnica da segunda redação; o estilo exaustivo.
Verpon reeducaciológica: a megatares cosmovisiológica; a reeducação recíproca.
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89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Verpon retrocogniciológica: a retrossenha; o detalhamento retrocognitivo.
Verpon serenológica: a prescidência das mãos; o megatrafal derradeiro.
Verpon seriexológica: a personalidade consecutiva; o reencontro secular.
Verpon sesquipedálica: a megairreconciabilidade; a Autoparapolineurolexicologia.
Verpon sinonímica (circular): o binômio energossoma-holochacra.
Verpon somatológica: a Macrossomatologia; a Teleobiotipologia.
Verpon temperamentológica: a megaconvergência intraconsciencial.
Verpon tenepessológica: a tenepes inspiradora; a Cronotenepessologia.
Verpon transcomunicológica: a telepatia permanente; o conscienciês.
Verpon trocadilhesca: a hipercriticidade acrítica; a singularidade plural.
Verpon voliciológica: o aditivo da voliciolina; a vontade ternária.
Verpon zooconviviológica: o subumano terapeuta; o lastro subumano.

Autorreflexão. Considerando a Cosmocogniciologia, a ferramenta, o procedimento ou
a técnica mais indicada na aquisição, manutenção e expansão da cosmovisão verponológica é habituar-se a pensenizar de modo neofílico, transdisciplinar e poliprismático a partir de neoconstructos evoluídos, inserindo sempre o contexto multidimensional, cosmoético e grupocármico nas
abordagens evolutivas auto e heteropesquisísticas. Daí nasce o autodiscernimento maior. Autossinapses: megapatrimômio consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cosmovisão verponológica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Cosmopensenização: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
02. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
03. Cosmovisiólogo: Cosmovisiologia; Homeostático.
04. Dicionário cerebral verponológico: Polineurolexicologia; Homeostático.
05. Hiperacuidade Pancognitiva: Holocogniciologia; Homeostático.
06. Irrompimento do paracérebro: Paracerebrologia; Homeostático.
07. Megacalibragem intraconsciencial: Autopesquisologia; Homeostático.
08. Megatares cosmovisiológica: Megataristicologia; Homeostático.
09. Orismopensenização prioritária: Orismologia; Homeostático.
10. Pré-cosmovisão: Cosmovisiologia; Neutro.
11. Prova Geral de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
12. Rendição à verpon: Autexperimentologia; Homeostático.
13. TGV evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Thesaurus cerebral: Polineurolexicologia; Homeostático.
15. Verponarium: Verponologia; Homeostático.

A COSMOVISIOLOGIA VERPONOLÓGICA É ESPECIALIDADE CONSCIENCIOLÓGICA COMPOSTA, COMPLEXA, CONTRIBUTIVA E COMPENDIOSA DA PARARREALIDADE EVOLUTIVA, ASSISTENCIAL E COSMOÉTICA DA CONSCIÊNCIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, desfruta de qual nível de cosmovisão verponológica hoje? Quais medidas vem tomando com o objetivo de expandi-la ainda mais?
P. F.
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COSMOVISIOLOGIA
(COSMOCONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Cosmovisiologia é a Ciência aplicada ao estudo teático do entendimento
evolutivo da cosmovisão conscienciológica, exaustiva, multidimensional, multiexistencial, holopensênica, holomnemônica, holobiográfica, holocármica e holossomática.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cosmos vem do idioma Grego, kósmos, ―ordem, organização;
mundo, universo‖. Surgiu em 1563. O elemento de composição cosmo procede também do
idioma Grego, kósmos. Apareceu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo visão deriva
do idioma Latim, visio, ―ação de ver; vista‖. Apareceu 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 cosmovisão conscienciológica. 2. Holofilosofia teática.
3. Cosmometria exaustiva; Cosmovisiometria. 4. Weltanschauung.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo cosmovisão:
cosmovisióloga; Cosmovisiologia; cosmovisiologista; cosmovisiólogo; cosmovisiológica; cosmovisiológico; maxicosmovisiologia; minicosmovisiologia.
Neologia. Os 3 vocábulos Cosmovisiologia, Minicosmovisiologia e Maxicosmovisiologia
são neologismos técnicos da Cosmoconscienciologia.
Antonimologia: 1. Cosmologia. 2. Cosmogonia. 3. Cosmismo. 4. Visionarismo.
Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: a cosmopensenidade; a maxiamplitude autopensênica.
Fatologia: a cosmovisão conscienciológica; a visão geral do Cosmos; a concepção conscienciológica do Cosmos; o campo unificado do Cosmos; o cosmograma; a cosmostase; o princípio idêntico de todas as coisas; a soma geral das cognições; a totalidade da megavisão cósmica;
a sabedoria integral da Serenologia; a inteligência evolutiva (IE); o universalismo; a omnivisão
mentalsomática; os altos estudos da consciência; a abordagem vasta, máxima, das realidades;
a mundividência; a abordagem das abordagens; a ordenação dos conceitos; a hierarquia das prioridades; a potencialização das acuidades pessoais; a omnissíntese; a macroanálise do Cosmos;
a cognição das questões filosóficas básicas; a Cosmonomia; o transinteligível; a apreensão da Totalidade; a Taxologia das prioridades; a pangrafia prática; as 3 Centrais Extrafísicas acessadas, ao
mesmo tempo, pela conscin lúcida.
Parafatologia: as pararrealidades da consciência; a multidimensionalidade; a Omnipercepciologia; o autoparapsiquismo; o conscienciês; a cosmovidência.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico do cosmograma.
Antagonismologia: o antagonismo cosmovisão conscienciológica / visionarismo imaturo.
Politicologia: a cosmocracia.
Filiologia: a cosmofilia; a cosmovisiofilia.
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Holotecologia: a cosmoeticoteca; a cosmogramoteca; a cosmoteca; a tudoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Cosmoconscienciologia; a Cosmanaliticologia; a Cosmologia; a Cosmogonia; a Cosmossofia; a Cosmognosia; o Cosmismo; a Tudologia;
a Noologia Analítica; a Cosmoeticologia; a Ontologia; a Mateologística.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser desperto; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cosmoconscienciólogo.
Femininologia: a cosmoconsciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens cosmocentricus; o Homo sapiens serenissimus; a Conscientia libera.
V. Argumentologia
Exemplologia: Minicosmovisiologia = a autovivência da condição da holomaturidade da
conscin, quando semiconsciex, se julgando, até certo ponto, consciex; Maxicosmovisiologia =
a autovivência do fenômeno da cosmoconsciência da conscin quando, expandida, se julga, de fato, extraterrestre.
Transcendência. Pela ótica da Holomaturologia, a interação retrocognição-cosmovisão
gera a transcendência de fronteiras e dimensões conscienciais, além da Proxêmica e da Cronêmica.
Erro. Pelos critérios da Mentalsomatologia, a cosmovisão conscienciológica há de começar nas pequenas nuanças do dia a dia, por exemplo, muitos autores erram porque não valorizam a cosmovisão do próprio texto.
Tabelologia. Eis, por exemplo, na ordem alfabética 16 confrontos técnicos entre a Cosmovisão e a Monovisão:
Tabela – Confrontos Cosmovisão / Monovisão
Nos

Cosmovisiologia

Monovisiologia

01.

Amparador técnico

Guia amaurótico

02.

Atacadismo consciencial

Varejismo consciencial

03.

Comunicologia: informação

Comunicologia: inculcação

04.

Cosmoeticologia

Excomunhão, talião, gestante-bomba

05.

Despersonalismo

Sionismo, cristianismo, kardecismo

06.

Ficha Evolutiva Pessoal (FEP)

Salvacionismo

07.

Holofilosofia

Filosofia

08.

Interassistenciologia

Assistencialismo

09.

Lucidocracia democrática

Autocracia vaticânica

10.

Megafraternismo

Doutrinismo

11.

Mentalsomatologia

Psicossomatologia
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Cosmovisiologia

Monovisiologia

12.

Pesquisologia

Dogmatologia

13.

Policarmologia

Grupocarmologia

14.

Tarefa do esclarecimento (tares)

Tarefa da consolação (tacon)

15.

Tenepessologia

Religiosismo

16.

Universalismo

Sectarismo, facciosismo
VI. Acabativa

Remissiologia. De acordo com a Cosmoconscienciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com a Cosmovisiologia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo Consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
04. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
05. Amplitude autopensênica: Proexologia; Homeostático.
06. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Consciência podálica: Evoluciologia; Nosográfico.
10. Cosmossíntese: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Extrapolacionismo: Evoluciologia; Homeostático.
12. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
13. Holomnemônica: Mnemossomatologia; Homeostático.
14. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.

A COSMOVISÃO CONSCIENCIOLÓGICA DA CONSCIN SE
EXPANDE TEATICAMENTE COM AUTORRETROCOGNIÇÕES
PACIFICADORAS, GERANDO AUTOCERTEZAS SUPERIORES
A TODAS AS HIPÓTESES E ESPECULAÇÕES IMATURAS.
Questionologia. Você já experimenta alguma vivência classificável na estrutura teática
da Cosmovisiologia? Quais os saldos de tal autovivência?
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COSMOVISIÓLOGO
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cosmovisiólogo é a conscin, homem ou mulher, com a mundividência específica da cosmovisão multidimensional, teática, pessoal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra cosmos deriva do idioma Grego, kósmos, ―ordem, organização;
mundo, universo‖. Surgiu em 1563. O primeiro elemento de composição cosmo procede do mesmo idioma Grego, kósmos. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX. O vocábulo visão provém do idioma Latim, visio, ―ação de ver; vista‖. Apareceu no Século XIII. O segundo elemento
de composição logo vem do idioma Grego, lógos, ―linguagem; proposição; definição; palavra;
noção; razão; senso comum; motivo; juízo; opinião; estima; valor que se dá a alguma coisa; explicação; a razão divina; falante, o que fala; o que estuda, conhece, é especialista em‖.
Sinonimologia: 1. Cosmoconscienciólogo. 2. Cosmoconsciencióloga.
Neologia. O vocábulo cosmovisiólogo e as expressões compostas cosmovisiólogo antecipado e cosmovisiólogo maduro são neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Monovisiólogo. 2. Monovisióloga.
Estrangeirismologia: o Cosmocognitarium; os links técnicos nas realidades circundantes.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade da mundividência multidimensional.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cosmovisiologia; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os fluxopensenes; a fluxopensenidade; o abertismo autopensênico; a autopensenização cosmovisiológica; a maxiamplitude autopensênica.
Fatologia: a cosmovisão conscienciológica da conscin; a visão geral do Cosmos; a concepção conscienciológica do Cosmos; o campo unificado do Cosmos; o cosmograma; a soma geral das cognições; a totalidade da megavisão cósmica; a inteligência evolutiva (IE); o universalismo; a omnivisão mentalsomática; os altos estudos da consciência; a abordagem vasta, máxima,
das realidades; a mundividência; a potencialização das acuidades pessoais; a omnissíntese; a macroanálise do Cosmos; a cognição das questões filosóficas básicas; a Cosmonomia; a apreensão
da Totalidade; a inteligência contextual; a curiosidade pesquisística; os interesses multifacetados;
a observação sistematizada; os cotejos técnicos; a abordagem atacadista; a base da sabedoria.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o emprego teático da pangrafia; a experiência da cosmoconsciência;
a autolucidez parapsíquica; a soltura mentalsomática; a cosmovisão interassistencial a partir do
binômio tenepes-ofiex.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial; o sinergismo polimatia-polivalência.
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Principiologia: o princípio da descrença; o princípio mateológico das microrrealidades
e macrorrealidades multidimensionais infinitas; o princípio da autevolução reduzir as limitações
cognitivas quanto ao Cosmos; o princípio da generalização sem simplificação.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE).
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas de análises
de sistemas; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica evolutiva de pensar grande.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: o efeito halo dos atos cosmoéticos sequenciais; os efeitos das autossaturações cognitivas na cosmovisão temática; os efeitos do amadurecimento cognitivo na expansão
cosmovisiológica.
Neossinapsologia: a rede de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo análise-síntese; o cipriene como indutor de pesquisas macro; as influências do ciclo etário na abrangência cosmovisiológica; o ciclo leitura-reflexão-escrita; o ciclo de bissociações consecutivas.
Enumerologia: a atenção apurada às dependências, independências e interdependências; a atenção apurada às equivalências, complementaridades e contraposições; a atenção apurada às convergências, divergências e paralelismos; a atenção apurada às causas, concausas
e efeitos; a atenção apurada às minúcias, sutilezas e nuanças; a atenção apurada às determinações, probabilidades e suposições; a atenção apurada às veracidades, falsidades e distorções.
Binomiologia: o binômio cérebro-paracérebro; o binômio enciclopedismo-pancognição; o binômio especialismo-generalismo; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio maxiescalas-miniescalas; o binômio telescópio-microscópio; o binômio observação direta–observação indireta;
o binômio patológico excesso-escassez; o binômio macro-micro; o binômio microscópio-telescópio; o binômio coesão-coerências.
Interaciologia: a interação parte-todo; a interação maior-menor; a interação microcosmo individual–macrocosmo coletivo; a interação microminoria lúcida–macromaioria patológica;
a interação minipeça autoconsciente–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a interação cosmovisão-megafoco; a interação diagnóstico-paradiagnóstico; a interação visão cerebral–cosmovisão paracerebral; a interação Inventariologia-Cosmovisiologia.
Crescendologia: o crescendo varejismo-atacadismo; o crescendo Cosmovisiologia-Heuristicologia-Neologia; o crescendo monovisão–cosmovisão humana–cosmovisão multidimensional–cosmoconsciência.
Trinomiologia: o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio holofilosófico universalismo-megafraternismo-Cosmoética; o trinômio sistematizador organograma-fluxograma-cronograma; o trinômio fenômenos-parafenômenos-contexto.
Polinomiologia: o polinômio tudo-simultaneamente-aqui-agora; o acervo autocognitivo
do polinômio fatuística-parafatuística-casuística-paracasuística.
Antagonismologia: o antagonismo colcha / retalho; o antagonismo mosaico / pedrinha;
o antagonismo puzzle / peça; o antagonismo Tudologia / partícula; o antagonismo policarma
/ egocarma; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo Pesquisologia / Mateologia; o antagonismo cosmoconsciencialidade tetraveicular / cosmoconsciencialidade mentalsomática pura.
Politicologia: a cosmocracia; a lucidocracia; a democracia; a conscienciocracia; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico aplicada à busca da omniabordagem ao
Cosmos; a lei da ação e reação; a leis da sincronicidade no Cosmos; a lei da inseparabilidade
grupocármica.
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Filiologia: a cosmovisiofilia; a transdisciplinofilia; a biofilia; a materiofilia; a pedagogofilia; a cogniciofilia; a evoluciofilia.
Holotecologia: a Holoteca; a cosmoteca; a cosmogramoteca; a analiticoteca; a encicloteca; a experimentoteca; a criticoteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Cosmossofia; a Cosmoconscienciologia;
a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Cosmanaliticologia; a Cosmologia; a Cosmogonia; a Tudologia; a Autodiscernimentologia; a Parapoliticologia; a Paradireitologia; a Enciclopediologia;
a Holocarmologia; a Sistematologia.
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 cosmovisiólogo; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra;
o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o cosmoconscienciólogo.
Femininologia: a cosmovisióloga; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cosmoconsciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens cosmocentricus; o Homo sapiens holophilosophus;
o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens conscientiocrata; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
exemplar.
V. Argumentologia
Exemplologia: cosmovisiólogo antecipado = o jovem inversor existencial, rapaz ou moça, com óbvia percepção cosmovisiológica, teática, incipiente; cosmovisiólogo maduro = a conscin na maturidade física, dominando teaticamente a desperticidade, com vivência da Cosmovisiologia.
Culturologia: a Multiculturologia da Cosmovisiologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
26 características traforológicas determinantes do perfil da conscin cosmovisióloga, homem ou
mulher:
01. Atacadista: existencial.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Cosmoconscienciólogo.
Cosmogramático.
Cosmólogo.
Enciclopedista.
Erudito.
Generalista.
Holofilósofo.
Holopensenólogo.
Holotecário.
Homem-orquestra: mulher-orquestra.
Lexicólogo.
Macrossômata.
Maxiproexista.
Multiculturólogo.
Multintelectual.
Omniglotólogo.
Omniperceptor.
Pancognitor.
Pangrafista.
Panopticólogo.
Paradireitólogo.
Policarmólogo.
Polímata.
Tratadista.
Universalista.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cosmovisiólogo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem macro-micro: Cosmovisiologia; Homeostático.
02. Autopensenização cosmovisiológica: Cosmovisiologia; Homeostático.
03. Autovisão coletiva: Cosmovisiologia; Neutro.
04. Central Extrafísica da Fraternidade: Cosmovisiologia; Homeostático.
05. Central Extrafísica da Verdade: Cosmovisiologia; Homeostático.
06. Conexão acumulada: Cosmovisiologia; Homeostático.
07. Cosmovisão humana: Cosmovisiologia; Neutro.
08. Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
09. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
10. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
11. Magnificação mentalsomática: Cosmovisiologia; Homeostático.
12. Mundividência: Cosmovisiologia; Neutro.
13. Pluriprospectividade: Cosmovisiologia; Neutro.
14. Pré-cosmovisão: Cosmovisiologia; Neutro.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
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A COSMOVISIOLOGIA, EM DETERMINADO PATAMAR
DA EVOLUÇÃO, CHEGA, INEVITAVELMENTE, À CONSCIN
LÚCIDA DEVASSANDO, DE MODO COSMOÉTICO, TODOS
OS PRINCÍPIOS PESSOAIS DE MEGANÁLISE DO COSMOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, demonstra interesse pela Cosmovisiologia? Em
quais circunstâncias?
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COTEJO CONSCIN-CONSCIENCIÓLOGO
(CONSCIENCIOMETROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cotejo conscin-conscienciólogo é o ato ou efeito de comparar a pessoa
comum da Socin com a pessoa autoconsciente da Conscienciologia quanto às tendências, níveis
conscienciais, interesses e conquistas evolutivas, objetivando às renovações pessoais para o melhor.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo cotejo procede do idioma Latim, quota, ―a parte que toca a cada
um‖, de quotas, ―em que ou de que número‖. Surgiu no Século XVII. O termo consciência deriva
também do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas;
conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século XIII. O 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 provém igualmente do idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, ―relativo à Natureza ou ao estudo da mesma‖. Surgiu também no Século XIII. O elemento de composição logo vem
do idioma Grego, lógos, ―proposição; definição; palavra; discurso; saber; razão‖. Apareceu em
cultismos, a partir do Século XIX, com a acepção de ―o que estuda; o que conhece; o especialista
em‖.
Sinonimologia: 1. Confronto conscienciométrico. 2. Paralelo evolutivo. 3. Consciencialidade heterocrítica.
Neologia. As 3 expressões compostas cotejo conscin-conscienciólogo, minicotejo conscin-conscienciólogo e megacotejo conscin-conscienciólogo são neologismos técnicos da Conscienciometrologia.
Antonimologia: 1. Incompatibilidade inconfrontável. 2. Assincronicidade interconsciencial. 3. Autoconsciencialidade acrítica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciometrologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: o cotejo conscin-conscienciólogo; os cotejamentos técnicos da Conscienciologia; os perfis evolutivos; as bissociações; as associações de ideias; os argumentos racionais das
comparações; as diferenças das consciências; a mensuração qualitativa das pessoas; as análises
sistemáticas de pessoas; as cobaias evolutivas; o enfrentamento aberto dos depoentes; a explicitação dos progressos íntimos; as assimetrias conscienciais; as incompatibilidades interconscienciais; os ricochetes dos enfoques interconscienciais; os desencontros evolutivos; as proporções
e desproporções; os níveis de autodiscernimento; os contrastes das priorizações; as diferenças de
condutas; as qualificações incontestáveis; as auto e heteravaliações conscienciométricas; o megateste mapeador da conscin; as confrontações realistas; a autoconsciência dos contrários; os percentuais de dessemelhanças; os traços dissimilitudinários; os diagnósticos lúcidos; as acareações
indiretas; os antagonismos interconscienciais; as intercorrelações conscienciais; as abordagens
avaliativas; a Inventariologia aplicada às pessoas; o conscienciograma; a escala evolutiva das
consciências.
Parafatologia: os paradiagnósticos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: a extração do sinergismo dos cotejos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Filiologia: a criticofilia.
Holotecologia: a correlacionoteca; a conscienciometroteca; a semioteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciometrologia; a Personologia; a Intraconscienciologia;
a Intencionologia; a Temperamentologia; a Parassemiologia; a Autopesquisologia; a Holomaturologia; a Sociometria; a Comunicologia; a Definologia; a Priorologia; a Antagonística; a Mentalsomatologia; a Confrontologia; a Holomaturologia; a Parapercucienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca inconsciente; a isca humana lúcida.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; os depoentes.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon
lúcida; as depoentes.
Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens comparator; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens epicentricus; o Homo
sapiens tenepessista; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo
sapiens holophilosophus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo
sapiens scientificus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
hermeneuticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicotejo conscin-conscienciólogo = a comparação interconsciencial,
indireta, apenas em pensamento (Pensenologia); megacotejo conscin-conscienciólogo = a aferição
interconsciencial, explícita, pelo conscienciograma (Conscienciometrologia).
Personalidade. De acordo com a Holomaturologia, o conscienciólogo (ou a consciencióloga), o cientista da consciência, está, aqui, sendo considerado a conscin empenhada no estudo
permanente e na experimentação objetiva, dentro do universo das auto e heteropesquisas da Conscienciologia, na qualidade de agente de renovações evolutivas (agente retrocognitor), no desenvolvimento dos trabalhos libertários (tarefas do esclarecimento ou tares policármica) das consciências, em geral, da ignorância quanto à inteligência evolutiva (IE) e às verdades relativas de
ponta ou verpons.
Caracterologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia Prática, eis, por exemplo, na ordem alfabética, a tabela de 100 cotejos conscienciométricos realistas quanto ao nível da evolução
da conscin comum, homem ou mulher, até o nível evolutivo do conscienciólogo ou da consciencióloga:
Tabela – Cotejos Conscienciométricos Evolutivos
Nos

Conscin Comum

Conscienciólogo / Consciencióloga

01.

Adulto no porão consciencial



Extrapolacionista consciente

02.

Adulto parasita (sociopata)



Selfmade man (selfmade woman)
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Conscin Comum

Conscienciólogo / Consciencióloga

03.

Adversário ideológico



Colaborador evolutivo

04.

Alcoólatra (caneco vivo)



Abstêmio (antialcoólatra)

05.

Aliciador ideológico



Agente retrocognitor lúcido

06.

Aluno medíocre



Docente itinerante voluntário

07.

Analfabeto formal



Holotecário ativo

08.

Anoréxico intelectual inexpressivo



Intelectual militante

09.

Antiparapsiquista



Jubilado parapsíquico

10.

Arcaísta



Neologista

11.

Assediador intrafísico



Amparador intrafísico

12.

Autassediado (Autassediologia)



Desassediólogo (Desassediologia)

13.

Autista antigo (Parapatologia)



Comunicólogo atuante

14.

Autocorrupto (Parapatologia)



Incorrupto cosmoético

15.

Autocrata ostensivo



Cosmocrata teático

16.

Autopata sem foco (Parapatologia)



Altruísta teático

17.

Autorregressista (sinistrose)



Maximoratorista (Moratoriologia)

18.

Autotrafarista



Autotraforista

19.

Belicista maligno



Pacifista benigno

20.

Bibliofóbico



Bibliofílico

21.

Buscador-borboleta



Retomador de tarefa

22.

Calouro multidimensional



Veterano multidimensional

23.

Cidadão autodesorganizado



Cidadão autorganizado

24.

Consciênçula



Epicon lúcido

25.

Conscin antiproexista



Conscin maxiproexista

26.

Conscin corporativista



Conscin generalista

27.

Conscin eletronótica (Fisicalismo)



Conscin conscienciofílica

28.

Conscin energívora



Tenepessista disciplinado

29.

Conscin-robô (robéxis)



Autorrevezador multiexistencial

30.

Conscin trancada (antiprojetiva)



Projetor consciencial lúcido

31.

Consréu ressomada



Intermissivista (CI) ressomado

32.

Crente medievalesco sincero



Autoconhecedor realista

33.

Curioso diletante dispersivo



Autopesquisador estoquista

34.

Decidofóbico cronicificado



Autodecisor

35.

Deificador tradicional



Debatedor refutador cosmoético

36.

Dependente inconsciente



Minipeça lúcida interassistencial
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Nos

Conscin Comum

Conscienciólogo / Consciencióloga

37.

Entorpecido intelectual



Autodidata permanente

38.

Evoluciente grave



Consciencioterapeuta

39.

Fanático aprioropata



Pessoa atacadista consciencial

40.

Genealogista



Parassociólogo

41.

Gestor humano



Megagestor consciencial

42.

Heteropesquisador especializado



Autopesquisador especializado

43.

Ignorante da inteligência evolutiva



Erudito da inteligência evolutiva

44.

Incompletista (Proexologia)



Completista (Proexologia)

45.

Interiorota (Geopolítica)



Cosmopolita (Geopolítica)

46.

Interpresidiário inconsciente



Interassistenciologista policármico

47.

Intuitivista instintivo



Priorologista racional (Priorologia)

48.

Isca humana assediada



Isca interassistencial lúcida

49.

Jurista convencional



Paradireitista evoluído

50.

Leitor comum (Literatura, Ficção)



Autor publicado (Ciência)

51.

Lexicofóbico



Lexicólogo (Dicionarista)

52.

Membro de fã-clube



Cético otimista cosmoético (COC)

53.

Mentalidade hermética



Mentalidade aberta

54.

Micreiro lúdico (videomaníaco)



Informata produtivo

55.

Minidissidente ideológico



Maxidissidente ideológico

56.

Misantropo hipocondríaco



Voluntário cosmoético

57.

Monodotado consciencial



Tridotado consciencial lúcido

58.

Monoglota radiouvinte



Poliglota tradutor

59.

Monovisiólogo intrafísico



Cosmovisiólogo multidimensional

60.

Murista veterano



Pessoa autêntica definida

61.

Paroquiano telúrico



Conferencista internacional

62.

Patrulheiro antiparapsíquico



Pesquisador autoparapsíquico

63.

Patrulheiro antisseriéxis



Seriexologista teático

64.

Perfeccionista improdutivo



Detalhista criterioso produtivo

65.

Personalidade incoerente



Personalidade autocoerente

66.

Personalidade somática



Personalidade holossomática

67.

Persuasor doutrinário



Informador teático de verpons

68.

Pessoa acrítica



Pessoa omnicrítica

69.

Pessoa amoral



Cosmoeticista teático

70.

Pessoa ansiosa (Cerebelologia)



Pessoa eutímica (Paracerebrologia)
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Conscin Comum

Conscienciólogo / Consciencióloga

71.

Pessoa apegada enequética



Pessoa desapegada prestimosa

72.

Pessoa autocomplacente



Pessoa autoimperdoadora

73.

Pessoa carente assistível



Pessoa assistencial lúcida

74.

Pessoa competitiva (Mundanismo)



Pessoa cooperativa (Evoluciologia)

75.

Pessoa crédula convicta



Pessoa omniquestionadora

76.

Pessoa dos efeitos cínicos



Pessoa das causas éticas

77.

Pessoa egocármica



Pessoa policármica

78.

Pessoa formal superficial



Pessoa conteudística profunda

79.

Pessoa frustrada hipotônica



Pessoa automotivada

80.

Pessoa impulsiva



Pessoa calculista cosmoética

81.

Pessoa neofóbica



Pessoa neofílica

82.

Pessoa preconceituosa



Pessoa neoconceituosa

83.

Pessoa promíscua afetiva



Parceiro(a) duplista produtivo(a)

84.

Pessoa pusilânime



Pessoa corajosa

85.

Pessoa sectária



Pessoa universalista teática

86.

Pessoa sináptica (cons)



Pessoa parassináptica (adcons)

87.

Pessoa submissa encoleirada



Pessoa autocontrolada

88.

Pessoa verborrágica



Pessoa verbacional (Verbaciologia)

89.

Pessoa zoofóbica



Pessoa zoofílica

90.

Praticante salvacionista da tacon



Praticante informador da tares

91.

Presença apagada



Presença catalítica (Presenciologia)

92.

Profissional teoricão



Profissional parateático

93.

Reciclante medíocre



Inversor existencial veterano

94.

Riscomaníaco inveterado



Ofiexista veterano (CEE)

95.

Semipossuído interconsciencial



Ser desperto assistencial

96.

Sexossômata inexpressivo



Macrossômata teático

97.

Tabagista



Abstêmio (antitabagista)

98.

Torcedor fanático



Pesquisador bem-articulado

99.

Toxicômano



Abstêmio (antitoxicômano)

Vítima da melin



Vivenciador da euforin

100.

Maiêutica. A maiêutica do agente retrocognitor pode ser inteiramente didática, esclarecedora e cosmoética, dependendo do exemplarismo pessoal.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cotejo conscin-conscienciólogo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Agente retrocognitor: Mnemossomatologia; Homeostático.
2. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
3. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
4. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
5. Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
6. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
7. Faixa conscienciológica: Evoluciologia; Neutro.

O COTEJO ENTRE A CONSCIN COMUM E O CONSCIENCIÓLOGO, HOMEM OU MULHER, EVIDENCIA, RACIONALMENTE, DE MANEIRA CRÍTICA, O PODER DE RENOVAÇÃO EVOLUTIVA DAS TÉCNICAS CONSCIENCIOLÓGICAS.
Questionologia. Em qual posição você se situa no cotejo conscin-conscienciólogo?
Você vive satisfeito com a própria situação?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 83, 465 e 1.095.
2. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 4a Ed. revisada e ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999; página 960.
3. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 443.
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DOGMATISMO-ANTIDOGMATISMO
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O cotejo dogmatismo-antidogmatismo é o ato ou efeito de comparar o dogmatismo – conjunto de ideias, princípios ou atitudes de caráter indiscutível, conhecimento definitivo, verdade absoluta – com o antidogmatismo – conjunto de procedimentos teáticos do pesquisador consciencial lúcido contrário à Dogmática, norteado pelo princípio da descrença.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo cota vem do idioma Latim, quota, ―a parte que toca a cada um‖, de
quotas, ―em que ou de que número‖. Apareceu no Século XV. O vocábulo cotejo surgiu no Século XVII. A palavra dogma deriva do idioma Latim, dogma, ―opinião; preceito; dogma‖, e este do
idioma Grego, dogma, ―o que nos parece bom; opinião; decisão; decreto‖. Surgiu no Século
XVIII. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós, ―doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico; político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta;
hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica‖. O termo dogmatismo apareceu no Século XIX. O prefixo anti procede do idioma Grego, anti, ―de encontro; contra;
em oposição a‖. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Cotejo Dogmática-Antidogmática. 2. Comparação conhecimento absoluto–conhecimento reciclável. 3. Confronto verdade absoluta–verdade relativa. 4. Embate teoria incontestável–teoria contestável.
Neologia. As 3 expressões compostas cotejo dogmatismo-antidogmatismo, cotejo dogmatismo-antidogmatismo básico e cotejo dogmatismo–antidogmatismo avançado são neologismos técnicos da Experimentologia.
Antonimologia: 1. Cotejo Filosofia-Holofilosofia. 2. Confronto Ciência Convencional–Conscienciologia. 3. Comparação racionalismo-irracionalismo. 4. Embate realismo-idealismo.
Estrangeirismologia: o principium incredulitatis; o Index Librorum Prohibitorum da
Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR); o Autopesquisarium; a Sancta Inquisitio; o Argumentarium; o Tertuliarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à automaturescência da maturidade filosófica pessoal.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Dogmatismo: irracionalidade irrefutável. Antidogmatismo: racionalidade refutável.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa consciencial; o holopensene pessoal da verdade absoluta versus o holopensene pessoal da verdade reciclável; os patopensenes do
fechadismo das ideias versus os lucidopensenes da abertura das ideias; os ortopensenes do código
pessoal de Cosmoética (CPC) vivenciado versus os nosopensenes da anticosmoeticidade.
Fatologia: o cotejo dogmatismo-antidogmatismo; o confronto achismo dogmático–pesquisa antidogmática; a ilusão do conhecimento indiscutível diante da lógica do discutível; a monovisão densa própria do círculo dogmático; o acreditar cego diante do desacreditar racional;
a obscuridade impensante frente à lucidez pensante; o confronto teoria falseável–metafísica infalseável; a comparação criticidade conscienciológica versus dogmatismo científico; o embate dogmática religiosa–antidogmática consciencial; o cotejo pesquisa consciencial vanguardista-antipesquisa religiosa retrógrada; a dogmática racista do nazismo enquanto causa da Segunda Guerra
Mundial; a dogmática político-econômica comunista propiciando a desativação do comunismo
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pelo mundo; a dogmática do capitalismo selvagem produzindo, dentre outras crises, o big crash
econômico de 2008.
Parafatologia: a ausência do estado vibracional (EV) profilático da consciência dogmática; a falta da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a paracâmara de autorreflexão; as autorretrocognições promovendo a terapia antidogmática; as desassimilações energéticas antipáticas
dos resquícios dogmáticos do passado; o Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a parapercuciência multidimensional superando trafares dogmáticos; as profilaxias bioenergéticas; a autovivência multidimensional no meio conscienciológico desconstruindo o dogmatismo pessoal; a reurbanização extrafísica (reurbex) diuturna expandindo o antidogmatismo planetário.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico dogmatismo–imposição de princípios; o sinergismo nosográfico verdade definitiva–ideologia totalitária; o sinergismo estagnador positivismo comtista–dogmatização científica; o sinergismo antievolutivo ditadura–fechadismo consciencial; o sinergismo aprisionador ideologia dogmatizada–seita; o sinergismo antidogmatismo-verpon; o sinergismo abertismo consciencial–Debatologia; o sinergismo antidogmatismo cosmoético–criticismo atuante.
Principiologia: o princípio da descrença; os princípios democráticos verponológicos.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética integrado ao código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: as teorias dogmáticas favorecendo o autoritarismo; a teoria da democracia pura; a teoria homeostática do universalismo avançado.
Tecnologia: as técnicas da reciclagem intraconsciencial.
Voluntariologia: a tarefa do esclarecimento do voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia;
o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: os efeitos regressivos da atuação dogmática; o efeito halo homeostático da
teática antidogmática; os efeitos verponísticos das autopesquisas conscienciais; os efeitos alavancadores das verpons na recuperação de cons.
Neossinapsologia: as ampliações libertárias das neossinapses conscienciais; as teáticas
antidogmáticas criando neossinapses evolutivas; as neossinapses ectópicas formadas pela imposição ideológica diuturna.
Ciclologia: o ciclo identificar-criticar-repelir conhecimentos dogmáticos; o ciclo afirmar-reafirmar-impor ideologia; o ciclo argumentar-debater-refutar; o ciclo analisar-sintetizar-corroborar; o ciclo tese-antítese-síntese.
Enumerologia: da convicção à incerteza; da imposição à abertura; do monólogo ao diálogo; do marasmo ao debate; da unanimidade à divergência; da apriorismose à experimentação;
do bairrismo ao universalismo.
Binomiologia: o binômio dogmatismo-desarmonia; o binômio antidogmatismo-harmonia; o binômio ditadura-censura; o binômio democracia-liberdade; o binômio Dogmática-incoerência; o binômio antidogmática-coerência; o binômio autocoerção-insatisfação; o binômio autabertura-autossatisfação.
Interaciologia: a interação verdade indiscutível–dogmatismo; a interação debate-antidogmatismo; a interação obrigatoriedade-dogmatismo; a interação autopesquisa consciencial–
–antidogmática.
Crescendologia: o crescendo pensamento hermético–pensenidade reciclável; o crescendo crença-descrença; o crescendo crendice religiosa–autopesquisa consciencial; o crescendo leitura de catecismo–leitura conscienciológica; o crescendo Escolástica–Revolução Científica–
–Conscienciologia.
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Trinomiologia: o trinômio afirmar-crer-insistir; o trinômio pesquisar-analisar-refutar;
o trinômio religião-salvação-dogma; o trinômio hipótese científica–teoria–falseabilidade; o trinômio ditadura-enganação-massificação; o trinômio democracia-debate-consenso; o trinômio
seita-religião-crença; o trinômio Conscienciologia-Verponologia-Descrenciologia.
Polinomiologia: o polinômio religioso catequizar-dogmatizar-doutrinar-inculcar; o polinômio consciencial experiência-análise-reflexão-síntese-verpon; o polinômio dogmático acreditar-evangelizar-pregar-mistificar; o polinômio científico experimentar-raciocinar-pesquisar-teorizar-reciclar.
Antagonismologia: o antagonismo crença / razão; o antagonismo Dogmática / Confutaciologia; o antagonismo verdade absoluta / criticismo; o antagonismo ideologia autoritária
/ reciclagem mentalsomática; o antagonismo dogmatismo do senso comum / tares; o antagonismo ditadura / democracia; o antagonismo imprensa amordaçada / liberdade de expressão; o antagonismo violência / pacificação; o antagonismo fechadismo ideológico / abertismo
consciencial; o antagonismo mentiras religiosas / educação laica; o antagonismo coerção sectária / atuação esclarecedora; o antagonismo nacionalismo / globalismo; o antagonismo paroquialismo / universalismo.
Politicologia: a democracia pura; a antidemocracia; a assistenciocracia; a assediocracia; a evoluciocracia; a cerberocracia; a cosmoeticocracia; a conscienciocracia; a teocracia.
Legislogia: as leis ilógicas dogmáticas; as leis lógicas antidogmáticas; as leis incontestáveis do dogmatismo religioso; as leis conscienciais refutadoras do dogmatismo.
Filiologia: a teofilia; a pesquisofilia; a criticofilia; a idolofilia; a cosmoeticofilia; a anticosmoeticofilia; a conscienciofilia; a materiofilia; a assistenciofilia; a desassistenciofilia; a logicofilia; a fantasiofilia.
Fobiologia: a teaticofobia; a autopesquisofobia; a cognofobia; a autocriticofobia; a autocosmoeticofobia; a decidofobia; a parapsicofobia.
Sindromologia: a síndrome da mentira; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da gurulatria; a síndrome da autossantificação.
Mitologia: os mitos dos dogmas religiosos desmentidos pelos fatos e parafatos; a queda
do mito da verdade indiscutível; o mito da santidade desbancado pela Conscienciometrologia;
o mito da superioridade racial suplantado pela Seriexologia; o mito da virgem-mãe; o mito da sacralização.
Holotecologia: a dogmaticoteca; a consciencioteca; a teoteca; a pesquisoteca; a nosoteca; a consciencioterapeuticoteca; a belicosoteca; a retrocognoteca; a psicoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Antidogmatologia; a Cosmoeticologia;
a Parapatologia; a Apriorismologia; a Falaciologia; a Teologia; a Holomaturologia; a Soteriologia; a Enganologia; a Subcerebrologia; a Autopesquisologia; a Recexologia; a Invexologia;
a Descrenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin obscura; a conscin lúcida; a conscin ignorante; a conscin erudita;
a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a isca
humana consciente; a conscin fanática; a conscin universalista; a conscin coercitiva; a conscin anticoercitiva; a conscin repressiva; a conscin antirrepressiva; a conscin bélica; a conscin pacifista;
o ser interassistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o dogmata; o antidogmata; o crédulo; o incrédulo; o fiel; o infiel;
o compassageiro evolutivo; o evoluciente; o pré-serenão vulgar; o cético otimista cosmoético
(COC); o parapsíquico; o assediador; o amparador; o intermissivista; o incompletista; o completista; o epicon lúcido; o minidissidente ideológico; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo.
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Femininologia: a dogmata; a antidogmata; a crédula; a incrédula; a fiel; a infiel; a compassageira evolutiva; a evoluciente; a pré-serenona vulgar; a cética otimista cosmoética; a parapsíquica; a assediadora; a amparadora; a intermissivista; a incompletista; a completista; a epicon
lúcida; a minidissidente ideológica; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens dogmaticus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens
fanaticus; o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens idolatricus; o Homo sapiens perquisitor;
o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens credulus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cotejo dogmatismo–antidogmatismo básico = o confronto entre teses
metafísicas irrefutáveis versus teses científicas refutáveis; cotejo dogmatismo–antidogmatismo
avançado = o confronto entre teses irrefutáveis da Ciência Convencional versus proposições refutáveis da Conscienciologia.
Culturologia: os megaidiotismos culturais históricos; a cultura das crenças, dogmas,
sacralizações e santificações; a cultura do esclarecimento; a cultura clerical da tradição-família-propriedade; o multiculturalismo; a cultura medievalesca do Opus Dei; a cultura avançada da
glasnost.
Taxologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 25
ocorrências históricas, retrógradas, guardando relação estreita com o dogmatismo:
01. Capitalismo selvagem: liberalismo econômico extremo.
02. Catequese: ensino obrigatório da fé religiosa.
03. Catolicismo: conjunto de dogmas, instituições e preceitos da religião católica.
04. Censura: controle rígido da informação.
05. Cientificismo: apego extremado à Ciência Convencional.
06. Comunismo: sistema político marxista centrado em partido único.
07. Criacionismo: doutrina bíblica da criação divina do mundo a partir do nada.
08. Ditadura: sistema de governo autoritário.
09. Fanatismo: adesão cega a certo sistema ou doutrina.
10. Fascismo: regime político racista e totalitário.
11. Feudalismo: sistema sociopolítico embasado na propriedade feudal da terra.
12. Gueto: bairro onde vivem membros de etnia minoritária.
13. Gulag: rede de campos de concentração da antiga União Soviética.
14. Gurulatria: idolatria a líder de grupo.
15. Holocausto: extermínio nazista de judeus, ciganos e opositores políticos.
16. Inquisição: tribunal católico para julgar pretensos hereges.
17. Islamismo: religião muçulmana monoteísta somando fé com sistema sociopolítico.
18. Judaísmo: religião monoteísta hebraica juntando fé com sistema sociopolítico.
19. Marxismo: sistema político inspirado em Karl Marx (1818–1883).
20. Militarismo: forma de governo prevalecendo o mando militar.
21. Monarquia: forma de governo na qual o soberano é rei ou rainha.
22. Nazismo: ditadura racista alemã liderada por Adolf Hitler (1889–1945).
23. Racismo: doutrina defendendo a superioridade de certas raças.
24. Teologia: conjunto de princípios da dogmática religiosa.
25. Totalitarismo: sistema político não admitindo oposição.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cotejo dogmatismo-antidogmatismo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
03. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
04. Antidoutrinação: Parapedagogiologia; Homeostático.
05. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
07. Credulidade: Psicossomatologia; Nosográfico.
08. Crítica benéfica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
09. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
10. Doutrinação: Parapatologia; Nosográfico.
11. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
12. Fechadismo consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
13. Gurulatria: Parapatologia; Nosográfico.
14. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
15. Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.

O COTEJO DOGMATISMO-ANTIDOGMATISMO É EVIDENCIADO, FACTUALMENTE, PELA LACUNA EXISTENTE ENTRE AS AMARRAS RETRÓGRADAS DAS VERDADES INDISCUTÍVEIS DIANTE DO VANGUARDISMO DAS VERPONS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, como atua em relação ao dogmatismo e ao antidogmatismo? Na escala de avaliação de 1 a 5, qual o grau de dogmatismo ainda incidente em
você?
Bibliografia Específica:
1. Campos, Márcio Antônio; Dogma sobre Nossa Senhora faz 150 Anos; Artigo; Gazeta do Povo: Jornal;
Diário, Curitiba, PR; 05.12.04; página 7.
2. Hessen, Johannes; Teoria do Conhecimento (Eikenntnistheorie); trad. João Virgílio Gallerani Cuter; 178
p.; 25 caps.; 2 índices; 68 refs.; ono.; 21 x 13 cm; br.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 1999; páginas 29 a 31.
3. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo
& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários & minisséries; 17 E-mails; 33 enus.; 149 estrangeirismos;
22 filmes; 1 foto; 79 infográficos; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 116, 157, 174, 181, 291, 318,
319, 324, 338 e 374.
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.; 1 microbiografia; 240 sinopses; 36
tabs.; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
página 603.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 sub-seções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5
x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 638.
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COTEJO

ESPORTE–ATIVIDADE
(SOMATOLOGIA)

FÍSICA

I. Conformática
Definologia. O cotejo esporte–atividade física é a comparação dos benefícios e malefícios entre práticas desportivas e atividades físicas, cujos efeitos influenciarão diretamente na saúde
holossomática da conscin, homem e mulher.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo cotejo vem do idioma Latim, quota, ―a parte que toca a cada um‖,
de quotas, ―em que ou de que número‖. Surgiu no Século XVII. A palavra esporte é oriunda do
idioma Inglês, sport, ―prática metódica, individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade que
demande exercício físico e destreza, com fins de recreação, competição; desporto‖. Apareceu no
Século XIX. O vocábulo atividade procede do idioma Latim, activitas, ―significação ativa; atividade‖, de activus, ―ativo‖. Surgiu no Século XVII. A palavra físico provém do mesmo idioma Latim, physicus, e este do idioma Grego, physikós, ―relativo à Natureza ou ao estudo da mesma‖.
Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Comparação esporte–atividade física. 2. Paralelo esporte–atividade
física.
Antonimologia: 1. Indistinção esporte–atividade física. 2. Indiscernibilidade esporte–
–atividade física.
Estrangeirismologia: o doping; o overtraining; o panis et circenses; a mens sana in
corpore sano.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto aos cuidados da saúde consciencial.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Há esportes
belicistas. Competição é antievolução. Caminhar propicia saúde.
Ortopensatologia. – “Esporte. O desporto competitivo é a guerra de amadores”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da saúde consciencial; o holopensene predispondo
à aprendizagem e a reeducação somática; a reeducação e reestruturação holopensênica a favor da
prática de atividades físicas moderadas; as lutas desportivas revelando o holopensene espartano
bélico predominante nos dias atuais; os holopensenes dos ambientes das práticas esportivas favorecendo auto e heterassédios grupais; o holopensene dos coliseus; o holopensene mimético de retrovidas oriundas das Olimpíadas da Grécia Antiga; o mapeamento e eliminação gradual dos bagulhos pensênicos pluriexistenciais.
Fatologia: o cotejo esporte–atividade física; a prática de esportes ou de atividades físicas
de qualquer natureza; a prática de atividades físicas moderadas; a prática de determinados esportes sendo economia de males; a antissomática; a leviandade somática; o rendimento físico máximo a qualquer custo; a competição esportiva enquanto alienação corporal, mental e emocional;
o prazer e a satisfação dos atletas na prática desportiva enquanto principal objetivo nesta existência; as nostalgias do professor(a) ex-atleta presente nas manifestações diárias; os altos níveis de
estresse causado pela competitividade de querer vencer a todo custo; o excesso de treinamentos
e viagens; o modismo esportivo na crista da onda do momento; as lutas esportivas chancelando
o retrocesso e a estagnação evolutiva consciencial; os contatos físicos de alto impacto promovidos
principalmente por esportes coletivos, acarretando lesões somáticas sérias e permanentes; o predomínio cerebelar; o vício em endorfina; o vício em adrenalina; a dessoma prematura nos esportes radicais; a exigência da prática esportiva por parte dos pais; a especialização esportiva precoce
e a entrada da criança no mundo da competição; a exploração de menores nos esportes; o culto
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exacerbado do soma; a convivência diária com o mesmo gênero favorecendo a homossexualidade; o abuso sexual no meio dos esportes; a pedofilia; o sensacionalismo da mídia quando o esporte muda o patamar financeiro e social da consciência; a mídia ostentando a prática do esporte como meio de promoção da saúde e bem-estar; a ostentação durante o período de fama do atleta;
a decadência da saúde consciencial do atleta pós-fama; o atleta virtual; a compulsividade pela
prática de esportes ou atividades físicas, gerando o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC); a vigorexia; a ludopatia; o sedentarismo; a obesidade afetando o holossoma; a dependência de personal trainer para iniciar a prática de atividades físicas; a reeducação e a reestruturação dos movimentos funcionais somáticos; os bons hábitos alimentares assegurando a perda de peso corporal
e a saúde somática; a tares promovendo a transição evolutiva entre a prática do esporte para a prática da atividade física moderada; os benefícios dos exercícios físicos comedidos proporcionando
homeostase holossomática; a prática do mínimo de 150 minutos de atividades físicas semanalmente de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS); o fim da auto e heterocompetitividade de qualquer natureza; a normose consciencial; os estudos intelectuais exaustivos provocando o stress mental, comparando-se com os resultados da prática de esportes; o autorrespeito
com os limites somáticos; o programa de exercícios físicos moderados prescrito pelo profissional
de educação física; a prescrição de exercícios físicos de acordo com a individualidade biológica
e as atividades diárias da conscin; o senso de responsabilidade nos cuidados com a saúde consciencial; a neuróbica; as dinâmicas de grupo cooperativas como recurso reeducativo para a conscientização do trabalho em equipe em prol da convivialidade sadia nas organizações.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os auto e heterassédios provocados pela obsessão e compulsão pelas práticas esportivas e atividades físicas; as paraudiências nos ambientes esportivos e da prática de atividades físicas; os bastidores extrafísicos;
o exercício paraperceptivo da atmosfera dos locais de práticas esportivas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atividades aeróbicas moderadas–estado vibracional potencializando o mentalsoma e a holomemória; o sinergismo exercício físico–desbloqueio energossomático; o sinergismo reeducação alimentar–prática de atividades físicas moderadas; o sinergismo autocrítica-heterocrítica.
Principiologia: o princípio “se não presta, não adianta fazer maquilagem”; o princípio
do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal da priorização evolutiva; o valor da prática de atividades
físicas inserido no código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do macrossoma beneficiando a saúde holossomática na proéxis.
Tecnologia: as técnicas de autorganização pessoal priorizando a prática da atividade física contínua ou intervalada; a técnica do uso do pedômetro; a técnica do detalhismo aplicada ao
próprio corpo humano; a técnica da recéxis.
Voluntariologia: o exemplarismo do voluntário da Conscienciologia enquanto praticante de atividade física moderada.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana diuturna.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia.
Efeitologia: os efeitos da notoriedade nos atletas; os efeitos dos benefícios da atividade
física contribuindo para a saúde consciencial; os efeitos sociais negativos do esporte moderno;
os efeitos avassaladores da adrenalina no soma e demais veículos de manifestação; o efeito devastador dos vícios químicos na saúde holossomática.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias aos novos hábitos; as recins geradoras
de neossinapses beneficiando o holossoma; a reeducação e reestruturação holopensênica desconectando sinapses de predominâcia psicomotora, oriundas da paragenética; o abandono dos es-

7506

Enciclopédia da Conscienciologia

portes e da competição promovendo neossinapses e mudanças de paradigmas na área de educação física.
Ciclologia: o ciclo hábitos obsoletos–neo-hábitos evolutivos.
Binomiologia: o binômio individualidade biológica–paragenética; o binômio excesso-envelhecimento; o binômio saúde-segurança; o binômio gladiadores–lutadores esportivos.
Interaciologia: a interação entre o entretenimento e a “política do pão e circo‖ na Roma Antiga; a interação exploração de menores–empresários–lucratividade de instituições esportivas; a interação de exercícios, aeróbicos–resistência muscular–alongamentos–proprioceptivos,
inseridos no programa de ações somáticas diárias.
Crescendologia: o princípio fundamental da acuidade nas priorizações quanto ao crescendo saúde somática–saúde holossomática–saúde consciencial; o crescendo da autonomia na
saúde física a partir da inteligência evolutiva (IE).
Trinomiologia: o trinômio consréus-violência-dessomas.
Polinomiologia: o polinômio conhecer-respeitar-amar-estimular o próprio corpo; o polinômio planejamento-consecução-replanejamento-êxito.
Antagonismologia: o antagonismo prática de competição esportiva / prática de atividade física moderada.
Paradoxologia: o paradoxo de a prática de determinados esportes alavancar os estudos
de jovens.
Politicologia: a conscienciocracia; a lucidocracia; a corruptocracia; a asnocracia; a cleptocracia; a ludocracia; a falaciocracia; a manipulocracia; a vulgocracia; as políticas públicas de
incentivo à prática de atividades físicas moderadas.
Legislogia: o desconhecimento da lei de causa e efeito; a ignorância quanto à lei da
ação e reação; as leis da Holocarmologia; a lei de Gerson, de querer levar vantagem em tudo;
a lei do menor esforço evolutivo.
Filiologia: a adrenalinofilia; a hedonofilia; a riscofilia; a toxicofilia.
Fobiologia: a dismorfofobia; a autocriticofobia; a disciplinofobia; a logicofobia; a lucidofobia; a priorofobia; a raciocinofobia; a recexofobia.
Sindromologia: a síndrome da saturação esportiva; a síndrome da fadiga crônica;
a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome do infantilismo; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome da singularidade invulnerabilizante; a síndrome do “só mais essa vez”; a síndrome da patopensenidade; a síndrome da distorção da realidade.
Maniologia: a riscomania; a mania da prática esportiva irregular, só nos finais de semana, podendo comprometer a saúde física, mental, emocional, social e financeira.
Holotecologia: a autocriticoteca; a consciencioterapeuticoteca; a convivioteca; a egoteca; a imunoteca; a nosoteca; a patopensenoteca; a psicopaticoteca; a reeducacioteca; a recinoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Biologia Humana; a Fisiologia Humana; a Nutrologia, a Autenganologia; a Cuidadologia; a Efeitologia; a Errologia; a Frustraciologia; a Incoerenciologia; a Ortopensenologia; a Prevenciologia; a Reeducaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin amaurótica; a isca humana inconsciente; o casal adrenal.
Masculinologia: o intermissivista praticante de atividade física moderada; o parageneticista; o masoquista; o adrenal.
Femininologia: a intermissivista praticante de atividade física moderada; a parageneticista; a masoquista; a adrenal.

Enciclopédia da Conscienciologia

7507

Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens sportivus; o Homo sapiens
antissomaticus; o Homo sapiens intersomaticus; o Homo sapiens riscomaniacus; o Homo sapiens
intraphysicologus; o Homo sapiens macrossomata; o Homo sapiens longevitalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: cotejo elementar esporte–atividade física = a análise comparativa entre
os benefícios e malefícios das práticas evidenciando comprometimentos à integridade física, ao
discernimento somático e ao período natural da vida intrafísica; cotejo avançado esporte–atividade física = a análise comparativa entre os benefícios e malefícios das práticas evidenciando a autoconsciencialidade em prol da longevidade somática e da saúde consciencial.
Culturologia: a cultura da irresponsabilidade; a cultura da omissão; a cultura da postergação; a cultura inútil.
Tabelologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, 7 confrontos entre prática de esporte e de atividade física:
Tabela – Confronto Esporte / Atividade Física
Nos

Esporte

1.

Potencializa a produção da adrenalina e consequentemente o vício da
prática

2.

Acelera todo tipo de lesão osteomuscular a curto e médio prazo

3.

Aumenta o ritmo cardíaco, sobrecarregando o sistema cardiovascular, as
artérias e vasos sanguíneos

Diminui os riscos de doenças cardiovasculares, pressão alta, diabetes e a obesidade

4.

Aumenta a produção de cortisol

Melhora os níveis de colesterol e triglicerídeos no sangue

5.
6.
7.

Aumenta os radicais livres no organismo, acelerando o envelhecimento
Aumenta os níveis de estresse e autocobrança
Otimiza a expressão corporal agressiva e competitiva.

Atividade Física
Ativa a endorfina e favorece a produção
da serotonina, otimizando a sensação de
bem-estar somático
Aumenta a densidade óssea, a resistência
e a massa muscular, diminuindo os riscos
de doenças osteomuscalares e a osteoporose

Contribui para a longevidade somática
Alivia o estresse e a ansiedade
Favorece o autocontrole e a homeostase
holossomática

Benefícios. Sob a ótica da Profilaxiologia, eis, listados na ordem alfabética, 17 benefícios proporcionados pela atividade física moderada nos âmbitos fisiológico, psicológico, social, somático e energossomático:
01. Ajuda a diminuir e controlar o peso corporal.
02. Aumenta a disposição física.
03. Aumenta a autestima.
04. Auxilia no tratamento da depressão.
05. Combate a insônia e melhora a qualidade do sono.
06. Contribui para a desassim energética.
07. Contribui para a melhora da memória.
08. Contribui para a melhora do convívio social.
09. Contribui para a melhora do humor.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Contribui para o aumento da produtividade intelectual.
Diminui a incidência de câncer de mama.
Diminui a incidência de câncer no útero.
Mantém a qualidade do leite materno.
Melhora a agilidade, equilíbrio e o tempo de reação.
Melhora a flexibilidade dos tendões e ligamentos.
Promove a automotivação sadia nos resultados.
Reduz o isolamento social.

Estatisticologia. Cerca de 3,5 milhões de crianças e adolescentes, de 14 anos e mais jovens se machucam anualmente na prática de esportes ou atividades recreativas. A cada ano, 775
mil são tratados em salas de emergência de hospitais por lesões relacionadas às práticas esportivas sendo 1 em cada 4 acidentes considerado grave. Tais práticas contribuem em cerca de 21%
das lesões cerebrais traumáticas entre crianças europeias, sendo a principal causa de morte por lesão relacionada ao esporte.
Modalidades. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 modalidades esportivas ou atividades recreativas, na prática das quais, ocorrem com frequência ferimentos e atendimentos em
salas de emergência, segundo dados da Comissão de Segurança de Produtos de Consumo (Ano-base: 2009) da National Safe Kids Campaign e da Academia Europeia de Pediatria:
01. Basquetebol. Mais de 170 mil crianças.
02. Beisebol e softbol. Cerca de 110 mil crianças. É a modalidade com a maior taxa de
mortalidade entre os esportes. A cada ano, 3 a 4 crianças morrem devido as lesões.
03. Bicicleta. Mais de 200 mil crianças.
04. Esqui na neve (snowboard). Mais de 25 mil crianças.
05. Futebol. Quase 215 mil crianças, com cerca de 10 mil hospitalizadas em decorrência de ferimentos.
06. Hóquei no gelo. Mais de 20 mil crianças.
07. In-line e patinação. Mais de 47 mil crianças.
08. Skateboarding. Mais de 66 mil crianças, com mais de 4.500 crianças hospitallizadas
decorrente de ferimentos.
09. Trampolins. Cerca de 65 mil crianças.
10. Trenó e tobogã. Mais de 16 mil crianças.
Lesões. Conforme estudo realizado com 2.825 corredores de rua, no qual cada atleta corria aproximadamente 20 km, eis, em ordem alfabética, 11 tipos de lesões relacionadas com a prática (Ano-base: 2006):
01. Entorse de tornozelo.
02. Fascite plantar.
03. Fratura por estresse.
04. Lesão de isquiotibiais.
05. Lesão meniscal.
06. Síndrome da banda iliotibial.
07. Síndrome do estresse medial da tíbia.
08. Síndrome femoropatelar.
09. Tendinites (outras).
10. Tendinopatia do tendão calcáneo.
11. Tendinopatia do tendão patelar.
Caracterologia. Eis, em ordem didática, 4 conceitos para elucidar o leitor ou leitora
quanto às práticas de atividades física, exercícios físicos e modalidades esportivas:
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1. Atividade física. É qualquer movimento corporal produzido pela musculatura resultando em gasto de energia acima do nível de repouso. Exemplos: caminhar, passear com o cachorro, subir escadas, lavar o carro, brincar com os filhos, cuidar do jardim.
2. Exercício físico. É a atividade física planejada, repetitiva, com orientação profissional, visando desenvolver capacidades físicas, habilidades motoras e condicionamento físico.
Exemplos: pilates, musculação, danças coreografadas, dinâmicas recreativas, individual ou em
grupo.
3. Esporte. É a prática metódica, individual ou coletiva, de jogo ou qualquer atividade
com demanda de exercício físico e destreza para fins de recreação e competição, desporto.
4. Modalidade esportiva. Engloba esportes individuais, coletivos e radicais.
Reflexão. Embora o esporte enquanto competição possa gerar prejuízos evolutivos, pode
contribuir para a formação da cidadania, para o convívio coletivo, para momentos de autossuperação e aumento da autestima da conscin. A evolução consciencial dispensa a competição de qualquer natureza para mudança de patamar.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalssomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com o cotejo esporte–atividade física, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
02. Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autopostura viciada: Etologia; Nosográfico.
04. Autorresponsabilidade somática: Autocompletismologia; Neutro.
05. Ginástica laboral: Somatologia; Neutro.
06. Hábito evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
07. Inteligência longeva: Somatologia; Neutro.
08. Interação postura física–holossoma: Holossomatologia; Neutro.
09. Intrassomaticidade: Somatologia; Neutro.
10. Leviandade somática: Antiproexologia; Nosográfico.
11. Normose consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
12. Perda de peso corporal: Somatologia; Neutro.
13. Saúde física: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
14. Síndrome da singularidade invulnerabilizante: Patopensenologia; Nosográfico.
15. Transição evolutiva: Recexologia; Homeostático.

O COTEJO ESPORTE–ATIVIDADE FÍSICA CONTRAPÕE
OS 2 POLOS, SENDO MAIS INTELIGENTE, POR PARTE
DO INTERMISSIVISTA, OPTAR PELA PRÁTICA DE EXERCÍCIOS FÍSICOS MODERADOS EM PROL DO COMPLÉXIS.
Questionologia. Você, leitor e leitora, ainda é dependente e escravo da adrenalina e da
competitividade? Na escala de 1 a 5, qual é o nível de discernimento quanto à prática regular de
atividade física moderada e salutar?
Bibliografia Específica:
1. Róiz, José; Esporte mata!; pref. Gilberto Felisberto Vasconcellos; 178 p.; 8 caps.; 21 x 14 cm; br.; Casa
Amarela; São Paulo, SP; 2004; página 11.
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FILOSOFIA-HOLOFILOSOFIA
(COGNICIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O cotejo Filosofia-Holofilosofia é o ato ou efeito de comparar a Filosofia
com a Holofilosofia, esta constituindo o conjunto de todos os conhecimentos multidimensionais
desenvolvidos conforme estudos sistemáticos, técnicos e paratécnicos, fundados na Cosmoética
e Universalismo da Conscienciologia para compreensão e aplicação das realidades do Cosmos,
e aquela sendo a disciplina metafísica, não-científica, generalista e especulativa, investigando,
questionando e elaborando conhecimentos acerca de modelos e métodos teóricos, servindo, notadamente, de suporte aos interesses materialistas de todos os matizes.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo cotejo vem do idioma Latim, quota, ―a parte que toca a cada um‖,
de quotas, ―em que ou de que número‖. Surgiu no Século XVII. A palavra filosofia deriva do idioma Latim, philosophia, e esta do idioma Grego, philosophía, ―amor da Ciência, do saber, do conhecimento‖, constituída por phílos, ―amigo; amante‖, e sophia, ―conhecimento; saber‖. Apareceu no Século XIV. O elemento de composição holo procede do idioma Grego, hólos, ―total;
completo; inteiro‖.
Sinonimologia: 1. Cotejo Filosofia convencional–Filosofia do Parapsiquismo Assistencial. 2. Embate Filosofia-Parafilosofia. 3. Comparação conhecimento convencional–conhecimento conscienciológico.
Neologia. As duas expressões compostas cotejo Filosofia-Holofilosofia elementar e cotejo Filosofia-Holofilosofia avançado são neologismos técnicos da Cogniciologia.
Antonimologia: 1. Cotejo Ciência Convencional–Conscienciologia. 2. Confronto senso
comum–Ciência. 3. Cotejo conhecimento refutável–dogma. 4. Comparação conhecimento metafísico–conhecimento extrafísico.
Estrangeirismologia: o leitmotiv holofilosófico inspirando as neoverpons; o upgrade da
erudição conscienciológica; o Autocognitarium; o Autopensenarium; o Argumentarium; o Tertuliarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
cosmovisiológico quanto à hiperacuidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Filosofia:
questionamento teórico. Holofilosofia: omniquestionamento teático. Debater é preciso. Solilóquio, não. Dialética.
Filosofia: a Holofilosofia sendo a Filosofia da Paz e do Parapsiquismo Assistencial;
a Filosofia tradicional constituindo as múltiplas correntes da reflexão metafísica da Socin.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene filosófico versus o holofilosófico; o holopensene pessoal
da Cosmoconscienciologia; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade.
Fatologia: o cotejo Filosofia-Holofilosofia; as comparações entre a Filosofia da Ciência
e a Holofilosofia da Conscienciologia; o gap entre o conteúdo convencional envilecido da Filosofia e o consciencial avançado da Holofilosofia; as dissimetrias entre o conhecimento convencional diminuto e o holoconhecimento consciencial extenso; as associações de ideias monovisionais da Filosofia versus as cosmovisionais da Holofilosofia; o dicionário pessoal analógico servindo para a Filosofia e para a Holofilosofia; os argumentos racionais intercruzados entre a Fi-
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losofia e a Holofilosofia; os entrechoques de ideias convencionais versus conscienciais; as incompatibilidades de ideias filosóficas e holofilosóficas; as contraposições ideológicas entre o conhecimento tradicional e o consciencial; os desencontros ideológicos entre as ideias convencionais e as
conscienciais; as convergências de ideias entre a Filosofia e a Holofilosofia; as confrontações
conteudísticas das realidades versus pararrealidades; as distinções de enfoques monodimensionais
versus multidimensionais; as diferenças de enfoques psíquicos e parapsíquicos; o nível de discernimento tradicional estreito versus megadiscernimento consciencial amplo; o contraste das priorizações lógicas versus paralógicas; o desnivelamento entre a maioria inconsciente e a microminoria lúcida consciente; o emprego da lucidez nos embates convencionais versus evolutivos; a especulação útil versus a inútil; a utilidade da especulação inicial para criar Ciência e Conscienciologia; os embates atingindo objetivos úteis e inúteis; o binômio tese-antítese na obtenção do concluso e do inconcluso; as reflexões objetivas versus as evasivas; o fosso existente entre os debates filosóficos materialistas versus os holofilosóficos transcendentes da tertúlia conscienciológica; os
debates prolixos versus os produtivos dos Cafés Filosóficos; os debates públicos sobre as questões filosóficas e / ou holofilosóficas; os debates parlamentares norteados pela democracia representativa versus os do Conselho dos 500 embasados na democracia direta; as discussões conclusas sobre o real versus as inconclusas sobre o sexo dos anjos; os debates proveitosos sobre a concretude versus os inócuos sobre as divagações teológicas; a maiêutica bem conduzida buscando
o consenso e a viciada instigando o discípulo a parir a verdade premeditada pelo filósofo-mestre.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático potencializando
a autorreflexão racional; as sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais alavancando as autopesquisas; as paravivências extrafísicas; as pararreflexões extrafísicas; os paradiagnósticos autoinvestigativos; a autoconscientização paracomunitária; a interação com as paracomunidades extrafísicas; o valor do autoparapsiquismo evolutivo-assistencial; o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo de cotejos concentuais antagônicos; o sinergismo pensamentos filosóficos–pensenes holofilosóficos; o sinergismo de cotejos conceituais aproximados;
o sinergismo estreito conteúdo holofilosófico–conteúdo conscienciológico; o sinergismo cosmoético crítica-solução; o sinergismo cosmoético autoidentificação–autaplicação competente; o sinergismo cosmoético auterudição multidimensional–atuação interassistencial.
Principiologia: o princípio da ignorância enciclopédica; o princípio da descrença;
o princípio da linearidade autopensênica; o princípio da autolucidez filosófica; o princípio da
racionalidade experimental autopensênica da Filosofia e Holofilosofia; o princípio mentalsomático fundamentando a Holofilosofia; o princípio da dialógica produtiva da Filosofia e da Holofilosofia; o princípio da eficiência nos embates filosóficos; o princípio sofista da retórica filosófica; o princípio do omniquestionamento holofilosófico; o princípio da omninvestigação cósmica
da Holofilosofia; o princípio do Universalismo cosmoético da Holofilosofia; os princípios do
Evolucionismo; os princípios da Evoluciologia; os princípios da Holomaturologia; os princípios
da Paradireitologia; os princípios da Paradiplomacia; os princípios da Parapoliticologia; os
princípios da Cosmoconscienciologia.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de
Cosmoética (CGC) aplicado ao debate.
Teoriologia: a teoria do discernimento unidimensional versus teoria do megadiscernimento multidimensional; a teoria do conhecimento (Epistemologia) versus teoria do paraconhecimento (Parepistemologia); as teorias da Ciência Convencional versus teorias da Conscienciologia; a teoria de a Filosofia ser a origem da Ciência convencional; a teoria da especulação
filosófica versus teoria da teática holofilosófica.
Tecnologia: as neotécnicas de compreensão da relação realidade-pararrealidade; a técnica da aquisição do senso universalista; as técnicas cosmoéticas dos debates; a técnica da Mai-
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êutica tradicional versus a consciencial; a técnica da Para-Hermenêutica; a técnica da autopensenização cosmovisiológica.
Voluntariologia: o voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica;
o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia; o laboratório conscienciológico das
retrocognições; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometria.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis dos Filósofos; os Colégios Invisíveis dos Holofilósofos; o Colégio Invisível dos Pensenólogos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia;
o Colégio Invisível dos Cosmoeticistas; os Colégios Invisíveis dos Pesquisadores tradicionais; os
Colégios Invisíveis dos Pesquisadores conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito halo alavancado pela investigação cosmoética; o efeito halo das
autorreflexões filosóficas proveitosas; o efeito desconexo das introspecções filosóficas inconclusas; o efeito halo das autopesquisas conscienciais; os efeitos inócuos das divagações mateológicas; os efeitos proveitosos das pesquisas materiológicas; os efeitos incompletos das investigações
materiológicas; os efeitos inaproveitáveis das circunlocuções filosóficas; os efeitos cosmovisiológicos da parobservação extrafísica lúcida; os efeitos positivos das autocríticas profundas.
Neossinapsologia: o questionamento das retrossinapses em prol da construção de neossinapses; as neossinapses geradas pelas neoideias dos debates construtivos; as neossinapses e os
cons magnos do Curso Intermissivo.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo do embate afirmação-contraditório-solução; o ciclo argumentar-debater-corroborar; o ciclo argumentar-debater-refutar;
o ciclo investigar-comprovar-teorizar; o ciclo ponto-contraponto-exaustão; o ciclo debate-circunlóquio-irrazão; o ciclo da hermenêutica à heurística consciencial; o ciclo dialético argumento-contrargumento-síntese; o ciclo dialético tese-antítese-síntese; o ciclo maiêutico da discussão
circular por perguntas e respostas; o ciclo vislumbrar-experienciar-conhecer.
Binomiologia: o binômio Holofilosofia-Conscienciologia; o binômio debate no Tertuliarium–assimilação do verbete; o binômio debate democrático–consenso viável; o binômio debate
evasivo–ausência de consenso; o binômio circunlocução-improdutividade.
Interaciologia: a interação leitura filosófica–escrita holofilosófica; a interação cognição humana–cognição multidimensional.
Crescendologia: o crescendo Filosofia-Holofilosofia; o crescendo discussão filosófica–
–discussão holofilosófica; o crescendo Ética-Cosmoética; o crescendo circunlóquio–debate democrático; o crescendo irracionalidade subumana–racionalidade humana–pararracionalidade
multidimensional; o crescendo tacon-tares; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do
particular ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da reflexão intrafísica
à reflexão extrafísica; o crescendo da reflexão monodimensional à reflexão multidimensional.
Trinomiologia: o trinômio racionalidade-sistematicidade-criticidade; o trinômio Debatologia-Argumentologia-Refutaciologia.
Polinomiologia: o polinômio filosófico contemplar-ponderar-especular-raciocinar-resolver; o polinômio autopensenizações-leituras-anotações-debates; o polinômio Paradireito-Parapolítica-Paradiplomacia-Holofilosofia.
Antagonismologia: o antagonismo teoria / teática; o antagonismo monovisão / cosmovisão; o antagonismo pensamento filosófico antigo / pensene holofilosófico contemporâneo; o antagonismo reflexão monodimensional / reflexão multidimensional; o antagonismo psiquismo / parapsiquismo; o antagonismo comportamento ético / comportamento cosmoético; o antagonismo
postura patrioteira / postura universalista.
Paradoxologia: o paradoxo da eloquência da Cosmoética ocorrer em silêncio; o paradoxo do sábio ser o maior sabedor da própria ignorância.
Politicologia: a filosofocracia; a conscienciocracia; a sofocracia; a cosmoeticocracia;
a evoluciocracia; a democracia pura; a parapsicocracia. A política indagativa do livre pensador.
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Legislogia: a lei do maior esforço mentalsomático; a busca pelo desvendamento das leis
universais.
Filiologia: a filosofofilia; a helenofilia; a criticofilia; a cogniciofilia; a intelectofilia; a racionofilia; a coerenciofilia; a experimentofilia; a gnosiofilia; a autopesquisofilia; a cienciofilia;
a parapsicofilia; a ortofilia; a laborfilia. A flexibilidade neofílica.
Fobiologia: a filosofofobia; a gnosiofobia.
Maniologia: a sofomania; a sofismomania.
Holotecologia: a filosofoteca; a cognoteca; a raciocinoteca; a lucidoteca; a logicoteca;
a metodoteca; a mentalsomatoteca; a experimentoteca; a pesquisoteca; a ciencioteca; a criticoteca; a teaticoteca; a cosmoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca; a conscienciometroteca; a semioteca; a analiticoteca.
Interdisciplinologia: a Cogniciologia; a Mentalsomatologia; a Confrontologia; a Conscienciometrologia; a Conviviologia; a Assistenciologia; a Holomaturologia; a Parapercucienciologia; a Intraconscienciologia; a Intencionologia; a Autopesquisologia; a Comunicologia; a Priorologia; a Antagonismologia; a Holocarmologia; a Cosmoconscienciologia; a Parepistemologia;
a Autexperimentologia; a Autopesquisologia; a Autocriticologia; a Tudologia; a Paradireitologia;
a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin minipeça do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial;
a conscin auto-pesquisadora lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o conscienciólogo; o professor da Conscienciologia; o filósofo; o holofilósofo; 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 macrossô-mata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o pensador; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a consciencióloga; a professora de Conscienciologia; a filósofa; a holofilósofa; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon
lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a pensadora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens philosophus; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo
sapiens direitologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens politicologus; o Homo
sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens conscientiocrata;
o Homo sapiens ethicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens exemplar.
V. Argumentologia
Exemplologia: cotejo Filosofia-Holofilosofia elementar = o embate sobre teses intrafísicas entre intermissivistas e não intermissivistas; cotejo Filosofia-Holofilosofia avançado = o embate sobre teses multidimensionais entre intermissivistas e não intermissivistas.
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Culturologia: a cultura da Holofilosofia; a cultura da Filosofia; a cultura da Descrenciologia; a cultura do Helenismo; a cultura do Universalismo; a cultura da monovisão; a cultura
da cosmovisão.
Caracterologia. Sob a ótica da Cogniciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12
comparações realistas quanto ao posicionamento da Filosofia ante ao da Holofilosofia:
01. Autobiografia versus FEP. A Filosofia enaltece o poder e a autobiografia transitória. A Holofilosofia difunde a melhoria do saldo da ficha evolutiva pessoal (FEP).
02. Conscin vulgar versus intermissivista. A Filosofia trata de questões da vida humana intrafísica, da moral, origem e destino destacadamente do pré-serenão vulgar a partir do ponto
de vista especulativo e teórico-metafísico. A Holofilosofia debate a origem extrafísica tal qual
consciex participante do Curso Intermissivo, a consecução da proéxis na condição de conscin intermissivista e o retorno às comunexes cada vez mais avançadas na condição de consciex.
03. Desorganização versus autorganização. A Filosofia reflete sobre a realidade intrafísica, normalmente, de maneira excessiva, prolixa e difusa. A Holofilosofia reflete sobre a realidade e pararrealidade multidimensionais de forma pontual focada em interesses evolutivos com
autorganização consciencial.
04. Direito versus Paradireito. A Filosofia do Direito critica o Direito positivo conforme as regras éticas de convivência na Socin. O Paradireito utiliza-se da Holofilosofia para examinar as normas e princípios das paraleis paravivenciais cosmoéticas, cósmicas, energéticas e megafraternas da Socin / Sociex.
05. Ética versus cosmoética. A Filosofia privilegia a Ética Humana. Holofilosofia prioriza a Cosmoética Interassistencial Multidimensional.
06. Finitude versus infinitude. A Filosofia dependente de inumeráveis escolas filosóficas diferentes, considerando a finitude e a infinitude humana de forma limitada apoiada em argumentos metafísicos e especulativos. A Holofilosofia compreende a infinitude existencial humana
a partir dos fatos e parafatos experimentados pelo autopesquisador lúcido.
07. Ignorância multiexistencial versus autorrevezamento. A Filosofia, quase sempre,
não compreende a existência das vidas sucessivas da Seriexologia. A Holofilosofia compreende,
de forma teática, os meandros do ciclo intermissão-ressoma-dessoma com autorrevezamento multiexistencial da consciência intermissivista.
08. Isolamento versus expansão. A Filosofia opera em isolamento intrafísico a partir
do binômio sujeito-objeto. A Holofilosofia expande-se com a Parepistemologia cósmica multidimensional, priorizando a relação sujeito-sujeito mediante a autopensensenidade, a autorreflexão
ad continuum.
09. Política versus Parapolítica. A Filosofia aborda a monopolítica normalmente anticosmoética embasada na democracia representativa. A Holofilosofia adota a Parapolítica da Maxiconviviologia cosmoética, universalista, libertária, fraterna e igualitária fundada na democracia pura.
10. Profusão versus utilitarismo. A Filosofia assume atitudes intelectuais profusas, difundindo utilidades e inutilidades múltiplas. A Holofilosofia é utilitarista, focando-se em questões
mentaissomáticas evolutivas.
11. Restrição versus abrangência. A Filosofia restringe-se à reflexão, normalmente,
dos acontecimentos intrafísicos. A Holofilosofia é abrangente quanto à compreensão das ocorrências cósmicas multidimensionais conscienciocêntricas.
12. Teoria versus teática. A Filosofia privilegia o teórico. A Holofilosofia enaltece a teática evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cotejo filosofia-holofilosofia, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
Confrontologia: Experimentologia; Neutro.
Conhecimento conscienciológico: Autocogniciologia; Homeostático.
Cosmovisiologia: Cosmoconscienciologia; Homeostático.
Cotejo filósofo-conscienciólogo: Holofilosofia; Homeostático.
Crescendo Helenismo-Conscienciologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Debate: Debatologia; Neutro.
Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
Parepistemologia: Mentalsomatologia; Neutro.
Princípio filosófico: Holomaturologia; Homeostático.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Sofocracia: Politicologia; Neutro.
Ultrexegética: Exegeticologia; Neutro.

O GRANDE SALTO EVOLUTIVO ENTRE O PENSAMENTO
UNIDIMENSIONAL OBSOLETO E A PENSENIDADE MULTIDIMENSIONAL COSMOVISIOLÓGICA, CONTEMPORÂNEA INÉDITA, CONFIGURA O COTEJO FILOSOFIA-HOLOFILOSOFIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite estarem os princípios do pensamento filosófico convencional superados se comparados aos princípios holofilosóficos de excelência da
Conscienciologia? Quais princípios você vivencia na teática do dia a dia: os filosóficos ou os holofilosóficos?
Bibliografia Específica:
01. Colli, Giorgio; O Nascimento da Filosofia (La Nascita della Filosofia); trad. Federico Carotti; 98 p.; 18
x 10 cm; pocket; 3a Ed.; UNICAMP; Campinas, SP; páginas 61 a 69.
02. Descartes, René; Discurso do Método (Le Discours de la Méthode); trad. Maria Ermantina Galvão; 102
p.; 6 caps.; 21 x 14 cm; br.; 3a Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2003; páginas 3 a 86.
03. Hegel, George Wilhelm Friedrich; Introdução à História da Filosofia (Vorlesungen Über die Yeschichte
der Philosophie); trad. Euclidy Carneiro da Silva; 256 p.; 9 caps.; 40 refs.; 20,5 x 13,5 cm; br.; Hemus; São Paulo, SP;
1983; páginas 82 a 249.
04. Hessen, Johannes; Teoria do Conhecimento (Eikenntnistheorie); trad. João Virgílio Gallerani Cuter; 178
p.; 25 caps.; 2 índices; 68 refs.; ono.; 21 x 13 cm; br.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 1999; páginas 3 a 14.
05. Japiassú, Hilton; Questões Epistemológicas; 174 p.; 6 caps.; 1 índice; 21 x 14 cm; br.; Imago; Rio de
Janeiro, RJ; 1981; páginas 93 a 116.
06. Koyré, Alexandre; Estudos de História do Pensamento Filosófico (Etudes D’Histoire de la Pensée Philosofique); trad. Maria de Lourdes Meneses; 288 p.; 15 caps., 2 índices; 21 x 14 cm; br.; 2 a Ed.; Forense Universitária;
Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 243 a 267.
07. Mannion, James; O Livro Completo da Filosofia (The Everything Philosophy Book); trad. Fernanda
Monteiro dos Santos; 286 p.; 25 caps.; 23 x 16 cm; br.; Madras; São Paulo, SP; 2008; páginas 30 a 105.
08. Maritain, Jacques; A Filosofia Moral: Exame Histórico e Crítico dos Grandes Sistemas (La Philosophie
Morale, Examen Historique et Critique dês Grands Systèmes); trad. Alceu Amoroso Lima; 508 p.; 15 caps.; 1.281 refs.;
21 x 14 cm; br.; 2a Ed.; Agir; Rio de Janeiro, RJ; 1973; páginas 143 a 289.
09. Reale, Giovanni; & Antiseri, Dario; História da Filosofia: Antiguidade e Idade Média; 19 caps.; 1 índice; 10a Ed.; 23 x 16,5 cm; Paulus; São Paulo, SP; 2007; páginas 85 a 221.
10. Scruton, Roger; Uma Breve História da Filosofia Moderna: De Descartes a Wittgenstein (A Short History of Modern Philosophy); trad. Eduardo Francisco Alves; 378 p.; 19 caps.; 112 refs.; 23 x 16 cm; br.; José Olympio;
Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 45 a 91.
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11. 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; 300 termos; 2.041 refs.; alf; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.;
a
4 Ed. Revisada e Ampliada; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1999;
páginas 344 a 393.
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COTEJO

FILÓSOFO-CONSCIENCIÓLOGO
(HOLOFILOSOFIA)
I. Conformática

Definologia. O cotejo filósofo-conscienciólogo é o ato ou efeito de comparar a pessoa do
filósofo ou filósofa profissional com a pessoa autoconsciente da Conscienciologia quanto às tendências, níveis conscienciais, interesses e conquistas evolutivas, objetivando às renovações pessoais
para o melhor.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo cotejo vem do idioma Latim, quota, ―a parte que toca a cada um‖,
de quotas, ―em que ou de que número‖. Surgiu no Século XVII. A palavra filósofo deriva também
do idioma Latim, philosophus, ―filósofo; o que cultiva, professa a Filosofia‖, e esta do idioma
Grego, philósophos, ―amigo do conhecimento‖, constituída por philos, ―amigo‖, e sophós, ―sábio;
instruído‖. Apareceu no Século XIII. O vocábulo conscientia procede igualmente do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; senso
íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Surgiu no mesmo Século XIII. O elemento de composição logo provém do idioma Grego, lógos, ―linguagem; proposição; definição;
palavra; noção; razão; senso comum; motivo; juízo; opinião; estima; valor que se dá a alguma
coisa; explicação; a razão divina; falante; o que fala; o que estuda, conhece, é especialista em‖.
Sinonimologia: 1. Confronto filósofo-conscienciólogo. 2. Cotejo holofilosófico.
3. Cotejo mentalsomático. 4. Confronto conscienciométrico. 5. Paralelo evolutivo. 6. Consciencialidade heterocrítica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 9 cognatos derivados do vocábulo cotejo: cotejada; cotejado; cotejador; cotejadora; cotejamento; cotejar; cotejável; megacotejo; minicotejo.
Neologia. As 3 expressões compostas cotejo filósofo-conscienciólogo, cotejo filósofo-conscienciólogo intrafísico e cotejo filósofo-conscienciólogo multidimensional são neologismos
técnicos da Holofilosofia.
Antonimologia: 1. Cotejo conscin-conscienciólogo. 2. Incompatibilidade inconfrontável. 3. Assincronicidade interconsciencial. 4. Autoconsciencialidade acrítica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à hiperacuidade evolutiva.
Filosofia: a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciometrologia; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os
neopensenes; a neopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os parapensenes;
a parapensenidade.
Fatologia: o cotejo filósofo-conscienciólogo; os cotejamentos técnicos da Conscienciologia; os perfis evolutivos; as bissociações; as associações de ideias; os argumentos racionais das
comparações; as diferenças das consciências; a mensuração qualitativa das pessoas; as análises
sistemáticas de pessoas; as cobaias evolutivas; o enfrentamento aberto dos depoentes; a explicitação dos progressos íntimos; as assimetrias conscienciais; as incompatibilidades interconscienciais; os ricochetes dos enfoques interconscienciais; os desencontros evolutivos; as proporções
e desproporções; os níveis de autodiscernimento; os contrastes das priorizações; as diferenças de
condutas; as qualificações incontestáveis; as auto e heteravaliações conscienciométricas; o megateste mapeador da conscin; as confrontações realistas; a autoconsciência dos contrários; os percentuais de dessemelhanças; os traços dissimilitudinários; os diagnósticos lúcidos; as acareações
indiretas; os antagonismos interconscienciais; as intercorrelações conscienciais; as abordagens
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avaliativas; a Inventariologia aplicada às pessoas; o conscienciograma; a escala evolutiva das
consciências.
Parafatologia: os paradiagnósticos; o valor do autoparapsiquismo evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a extração do sinergismo dos cotejos; o sinergismo cosmoético problemática-solução; o sinergismo cosmoético enunciar–argumentar–autexemplificar os neoconceitos; o sinergismo cosmoético autoconscientização–autaplicação imediata; o sinergismo cosmoético auterudição multidimensional–praticidade interassistencial.
Principiologia: o princípio da ignorância enciclopédica; o princípio da omniinvestigação do Cosmos; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria e a prática do conscienciograma.
Tecnologia: as neotécnicas de compreensão da relação realidade-pararrealidade; as
técnicas conscienciométricas; as técnicas cosmoéticas de debate.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciômetras; o Colégio Invisível dos Holofilósofos.
Efeitologia: o efeito da evolução continuada; o efeito inconclusivo das pesquisas mateológicas; o efeito cosmovisiológico da observação não submetida às convenções sociais.
Neossinapsologia: o questionamento das retrossinapses em prol da construção de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo argumentação-refutação; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Binomiologia: o binômio Filosofia-Ciência; o binômio paradireito-paradever.
Interaciologia: a interação leitura-escrita; a interação cognição humana–cognição
multidimensional.
Crescendologia: o crescendo Filosofia Clássica–Holofilosofia.
Trinomiologia: o trinômio racionalidade-sistematicidade-criticidade; o trinômio Debatologia-Refutaciologia-Argumentologia.
Polinomiologia: o polinômio filosófico contemplar-ponderar-especular-explicar; o polinômio autopensenizações-leituras-anotações-debates.
Antagonismologia: o antagonismo teoria / teática; o antagonismo monovisão / cosmovisão.
Politicologia: as políticas pesquisísticas do livre pensador; a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço mentalsomático; a busca pelo desvendamento das leis
universais.
Filiologia: a filosofofilia; a criticofilia; a cogniciofilia; a intelectofilia.
Sindromologia: a síndrome de Amiel; a síndrome de Swedenborg.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a filosofoteca; a conscienciometroteca; a semioteca; a experimentoteca; a criticoteca; a analiticoteca.
Interdisciplinologia: a Holofilosofia; a Mentalsomatologia; a Confrontologia; a Conscienciometrologia; a Holomaturologia; a Parapercucienciologia; a Personologia; a Intraconscienciologia; a Intencionologia; a Temperamentologia; a Parassemiologia; a Autopesquisologia; a Sociometria; a Comunicologia; a Definologia; a Priorologia; a Antagonística.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens comparator; o Homo sapiens philosophus; o Homo
sapiens conscientiologus; o Homo sapiens conscientiometra; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo
sapiens holophilosophus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens universalis; o Homo
sapiens scientificus; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
hermeneuticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cotejo filósofo-conscienciólogo intrafísico = o confronto da vida humana
do filósofo ou filósofa com a vida humana do conscienciólogo ou consciencióloga; cotejo filósofo-conscienciólogo multidimensional = o confronto da vida extrafísica do filósofo ou filósofa com
a vida extrafísica do conscienciólogo ou consciencióloga.
Culturologia: a cultura da omnicuriosidade; a cultura da Holofilosofia; a cultura da
Conscienciometrologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Holofilosofia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 23
cotejos conscienciométricos realistas quanto ao nível da evolução da conscin filósofa, clássica,
homem ou mulher, ante o nível de autoconsciência do conscienciólogo ou da consciencióloga
intermissivista:
01. Autocídio. O filósofo nem sempre combate o suicídio ou valoriza a manutenção do
soma. O conscienciólogo combate o suicídio a fim de empregar o próprio soma evolutivamente.
02. Autodesassedialidade. O filósofo desconhece a estrutura dos assédios interconscienciais e se vitimiza com as intrusões. O conscienciólogo planeja alcançar a condição da desassedialidade permanente total (desperticidade), diminuindo medos, dúvidas, dilemas, incertezas
e impasses.
03. Autorganização. O filósofo em geral vive sobrecarregado de encargos e compromissos intelectuais, excessivos e dispersivos. O conscienciólogo emprega as técnicas da autorganização consciencial.
04. Bioquímica. O filósofo ainda fuma, ingere bebidas alcoólicas e se subjuga às dependências toxicológicas. O conscienciólogo evita os vícios e todas as dependências bioquímicas.
05. Cognoscibilidade. O filósofo se concebe em isolamento epistemológico quanto ao
Cosmos, mediante o signo (relação sujeito-objeto). O conscienciólogo se vê em proximidade
epistemológica do Cosmos, mediante a autopensenização ou o autopensene.
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06. Companhias. O filósofo se apoia completamente nas conscins amigas. O conscienciólogo parapercepciologista se apoia predominantemente nas consciexes amparadoras.
07. Comunicabilidade. O filósofo clássico dedica-se pessoalmente à epistolografia, deixando entre as obras pessoais múltiplas correspondências destinadas aos próprios pares. O conscienciólogo emprega a supercomunicabilidade moderna empregando a Teleinformática e as megagescons escritas.
08. Convivialidade. O filósofo dedica-se às conversações esporádicas, teóricas, com os
próprios pares. O conscienciólogo procura conviver com os próprios compassageiros evolutivos
continuamente, de modo teático, em condomínio na Cognópolis.
09. Cosmoeticidade. O filósofo muitas vezes participa de políticas do belicismo e de revolução genocida. O conscienciólogo prioriza a Cosmoética e a megafraternidade do pacifismo.
10. Dessomaticidade. O filósofo é afetado intensamente pela perda ou dessoma dos parentes e amigos. O conscienciólogo entende a dessomática como libertação e crise de crescimento
evolutivo.
11. Economicidade. O filósofo nem sempre cria e mantém algum pecúlio ou patrimônio
para viver com independência econômico-financeira. O conscienciólogo busca criar o próprio péde-meia a fim de se libertar da escravidão ao vil metal.
12. Evolutividade. O filósofo defende o poder transitório, às vezes a liderança política
e luta vigorosamente pela autobiografia transitória. O conscienciólogo busca defender, o tempo
todo, a melhoria do saldo cosmoético da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
13. Holofilosofia. O ápice da sabedoria, para o filósofo, é a adaptação sem culpa à finitude humana. O conscienciólogo faz uso técnico da transitoriedade humana com a invéxis ou a recéxis.
14. Intrafisicalidade. O filósofo entedia-se com as residências e se muda em fuga.
O conscienciólogo cuida e mantém o holopensene doméstico em função da base intrafísica energética.
15. Liderança. O filósofo contempla a ordem lógica dos conceitos engendrados por si.
O conscienciólogo interage com a ordem lógica multidimensional da consciência.
16. Mentalsomaticidade. O filósofo ainda redige poemas ao modo de suporte cultural
ou mentalsomático. O conscienciólogo dispensa as poesias como sendo brinquedos psicossomáticos, intelectuais, pré-maternais, priorizando a racionalidade e a Lógica.
17. Proexidade. O filósofo discute, não raro, a vida humana toda, sobre as causas teóricas da vida humana e dessoma vítima do obscurantismo evolutivo. O conscienciólogo intermissivista dedica os autesforços atento ao megafoco da consecução da autoprogramação existencial
(autoproéxis).
18. Seriexialidade. O filósofo ignora os mecanismos da dessoma e da Seriexologia.
O conscienciólogo entende e admite o ciclo intermissão-ressoma-dessoma e o mecanismo do autorrevezamento multiexistencial.
19. Sociabilidade. O filósofo se compraz no elitismo exclusivista, quase nobiliário, da
chamada ―torre de cristal‖. O elitismo do conscienciólogo é includente, assistencial e democratizante.
20. Somaticidade. O filósofo não se cuida adequadamente quanto à própria saúde.
O conscienciólogo vive para cuidar também do soma como se fosse viver eternamente e aproveitar a autoproéxis.
21. Subumanidade. O filósofo nem sempre dá atenção à fito e zooconvivialidade.
O conscienciólogo convive com a Natureza de modo mais direto, inclusive com os animais domésticos.
22. Tenepessologia. O filósofo em muitos casos defende-se e apega-se a determinada
religião tradicional. O conscienciólogo busca praticar a tenepes, ou seja, a evolução pessoal pela
interassistencialidade, dispensando completamente qualquer modalidade de religião.
23. Universalidade. O filósofo busca o universal tão só teoricamente (mentalsoma).
O conscienciólogo vivencia o universal através da homeostase holossomática.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cotejo filósofo-conscienciólogo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Antagonismo bem-estar / malestar: Psicossomatologia; Neutro.
03. Autocognição: Autocogniciologia; Neutro.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
06. Código pessoal de Cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
07. Condição conscienciológica: Evoluciologia; Homeostático.
08. Confrontologia: Experimentologia; Neutro.
09. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
10. Cotejo conscin-conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
11. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
12. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
13. Postura conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
14. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
15. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.

OS COTEJOS ENTRE OS FILÓSOFOS CONTEMPORÂNEOS
E OS CONSCIENCIÓLOGOS, HOMENS E MULHERES, TRAZEM MAIS LUZ PARA A COSMOVISÃO DAS CONSCINS
LÚCIDAS QUANTO À ESTRUTURA DA AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou as biografias dos filósofos e das filósofas? Encontrou algum obscurantismo evolutivo nas Filosofias Clássica e Contemporânea?
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HOMO SAPIENS–CONSCIÊNCIA
(AUTOLUCIDOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O cotejo Homo sapiens–consciência é o ato ou efeito de comparar a condição intrafísica de hominídeo com a natureza consciencial, em si, em qualquer dimensão existencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo cota vem do idioma Latim, quota, ―a parte que toca a cada um‖,
de quotas, ―em que ou de que número‖. Apareceu no Século XV. O vocábulo cotejo surgiu no Século XVII. A palavra do idioma Latim, homo, significa ―homem; o gênero humano‖. O termo do
idioma Latim, sapiens, significa ―ser sábio; ser conhecedor‖. A palavra consciência procede do
idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e esta do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no
Século XIII.
Sinonimologia: 1. Comparação Homo sapiens–consciência. 2. Paralelo hominídeo-consciência. 3. Confronto identidade humana–identidade consciencial. 4. Dualidade espécie humana–consciência.
Neologia. As 3 expressões compostas cotejo Homo sapiens–consciência, cotejo elementar Homo sapiens–consciência e cotejo avançado Homo sapiens–consciência são neologismos
técnicos da Autolucidologia.
Antonimologia: 1. Indiscernibilidade Homo sapiens–consciência. 2. Imprecisão realidade humana–realidade consciencial. 3. Indistinção condição humana–consciência. 4. Dicotomia
corpo-alma.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à hiperacuidade mentalsomática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autoconsciencialidade; os subpensenes; a subpensenidade; os ginopensenes; a ginopensenidade; os andropensenes; a andropensenidade; os sexopensenes; a sexopensenidade; os belicopensenes; a belicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade;
os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: o cotejo Homo sapiens–consciência; a relação entre atributos somáticos
e atributos conscienciais; a questão filosófica do problema mente-corpo; o nível de lucidez da
conscin quanto à autoconsciencialidade; a priorização da cultura consciencial; a Genética; a instintividade; o subcérebro abdominal; a psicossomaticidade; o androtemperamento; o ginotemperamento; a mentalsomaticidade; a inteligência evolutiva (IE); a holomaturidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o parainstinto;
a Paragenética; a recuperação pessoal dos cons magnos; o emprego do paracérebro; a autocomprovação da existência da própria consciência pela vivência da projeção extracorpórea.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo sadio soma-consciência; o sinergismo evolução humana–evolução consciencial.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio do valor evolutivo inestimável da vida humana; o princípio dos pés na rocha e o mentalsoma no Cosmos.
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Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do evolucionismo; a teoria do paradigma consciencial.
Tecnologia: a técnica de recuperação de cons; a técnica de viver evolutivamente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Somatologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível
da Holomaturologia.
Efeitologia: os efeitos do restringimento intrafísico; o efeito das verdades relativas de
ponta (verpons); os efeitos dos parafenômenos sobre a conscin; os efeitos da recuperação de
cons magnos.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelas autorretrocognições ampliando
a autoconsciencialidade pela recuperação dos cons.
Ciclologia: o ciclo da autoconsciencialidade ignorância-autolucidez-cosmoconsciência.
Enumerologia: o Homo habilis; o Homo erectus; o Homo ergaster; o Homo antecessor;
o Homo heidelbergensis; o Homo neanderthalensis; o Homo sapiens sapiens.
Binomiologia: o binômio ser-estar; o binômio duplista conscin-consciex.
Interaciologia: a interação cérebro-paracérebro; a interação Genética-Paragenética;
a interação atributos intracerebrais–atributos extracerebrais.
Crescendologia: o crescendo ser humano–ser consciencial; o crescendo interesses humanos–interesses evolutivos; o crescendo sentidos somáticos–parapercepções holossomáticas;
o crescendo pesquisa humana–parapesquisa multidimensional; o crescendo materialismo–autoconscientização multidimensional (AM); o crescendo maturidade biológica–maturidade consciencial; o crescendo Fisiologia Humana–Parafisiologia; o crescendo monovisão-cosmovisão;
o crescendo valores mundanos–valores conscienciais; o crescendo esforço braçal–esforço intelectual; o crescendo subcerebralidade-mentalsomaticidade; o crescendo autodiscernimento evolutivo–autodomínio consciencial; o crescendo animalização-hominização-serenização.
Trinomiologia: o trinômio interesse-meta-evolução.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo Homem-animal / Homem-consciência; o antagonismo matéria / consciência; o antagonismo aparência humana / realidade consciencial; o antagonismo conformático soma da consciência / conteúdo da consciência; o antagonismo subcerebralidade / paracerebralidade; o antagonismo inconsciencialidade / consciencialidade; o antagonismo mundividência eletronótica / mundividência conscienciológica; o antagonismo fixação psicofisiológica / abertismo consciencial; o antagonismo obnubilação / autolucidez consciencial; o antagonismo robéxis / cosmoconsciência.
Paradoxologia: o paradoxo de o soma rústico poder subjugar a consciência sofisticada.
Politicologia: a lucidocracia.
Filiologia: a neofilia; a biofilia; a conscienciofilia.
Holotecologia: a somatoteca; a consciencioteca; a cognoteca; a pensenoteca; a prioroteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Autolucidologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Experimentologia; a Intrafisicologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens animalis; o Homo sapiens
biophilicus; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cotejo elementar Homo sapiens–consciência = a autanálise comparativa
da conscin entre a vivência instintiva e subcerebral e a vivência racional e paracerebral; cotejo
avançado Homo sapiens–consciência = a autanálise comparativa da conscin entre a automanifestação restringida na condição de hominídeo e a automanifestação expansiva através da projeção
consciencial lúcida pelo mentalsoma isolado.
Tabelologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 confrontos entre o Homo sapiens e a consciência:
Tabela – Confronto Homo sapiens–consciência
Nos

Homo sapiens

01.

Corpo físico de hominídeo

Não é veículo de manifestação

02.

Evolução pela seleção natural

Evolução pela serialidade existencial

03.

Existência intrafísica passageira

Existência perene

04.

Gênero humano

Agênere

05.

Habitat: planeta Terra

Habitat: procedência extrafísica

06.

Maturidade biológica e psicológica

Holomaturidade

07.

Memória cerebral

Holomemória

08.

Monoexistencial

Multiexistencial

09.

Personalidade humana efêmera

Coleção de múltiplos egos

10.

Sexuado: androssoma e ginossoma

Assexuada

Consciência

Instintinvidade. Do ponto de vista da Psicossomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 20 manifestações ou emoções animalizadas do Homo sapiens illucidus:
01. Aversão.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ciúme.
Credulidade.
Desejo.
Desesperança.
Desídia.
Egoísmo.
Enfado.
Euforia.
Expectação.
Fanatismo.
Indisciplina.
Insensatez.
Inveja.
Lamentação.
Medo.
Orgulho.
Paixão.
Possessividade.
Sofrimento.

Consciencialidade. Sob o ângulo da Mentalssomatologia, eis, por exemplo, na ordem
alfabética, 20 manifestações ou sentimentos positivos e elevados do Homo sapiens holomaturologus:
01. Abnegação.
02. Afeição pura.
03. Alegria.
04. Benignidade.
05. Comedimento.
06. Desassombro.
07. Gratidão.
08. Equanimidade.
09. Fraternidade.
10. Impertubabilidade.
11. Incorruptibilidade.
12. Intercompreensibilidade.
13. Magnanimidade.
14. Omnicooperatividade.
15. Pacificidade.
16. Prestimosidade.
17. Senso de humanidade.
18. Transafetividade.
19. Universalidade.
20. Serenidade.
Ambições. Em face da Autopriorologia, o nível de autoconscientização evolutiva da
consciência, na condição de Homo sapiens, determina o megafoco das prioridades pessoais na vida humana. Eis, por exemplo, duas categorias de ambições e as respectivas metas almejadas pela
conscin:
1. Materialista: a satisfação dos prazeres da carne; a ascensão profissional; a acumulação desmedida de capital e patrimônio; o poder; o status e a hierarquia social; o prestígio; a fama;
o casamento tradicional; a constituição de família; a gestação humana; a aposentadoria; a dedicação tão somente à tacon.
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2. Evolutiva: o autoconhecimento; a autoconscientização multidimensional; o omniquestionamento ininterrupto; a incorruptibilidade constante; a autocoerência produtiva; a erudição
parapsíquica; o exercício da tares; as gestações conscienciais; a prática da tenepes; o autodesassédio permamente; a holomaturidade consciencial; o estado de consciência contínua; o serenismo.
Evolução. Sob a ótica da Holomaturologia, a trajetória evolutiva constituída pelas ressomas sucessivas possibilita o autodomínio consciencial progressivo. Eis, na ordem funcional, 3 categorias de manifestações evolutivas humanas, enquanto hipóteses didáticas:
1. Animal humano: caracterizado pelos surtos de autorregressismo; instintividade dominante; mínimo de recuperação das unidades de lucidez; maior emprego de megatrafares; predomínio da autocracia; zoopensene como materpensene pessoal; automimeses atávicas (Cro-magnon).
2. Homem animal: caracterizado pela ausência de autoconsciencialidade evolutiva;
ainda vive pelo e para o soma; manutenção da hipoacuidade ao longo da vida humana; emprego
predominante de trafares; transição entre a autocracia e o senso de democracia; subpensene enquanto materpensene pessoal; automimeses dispensáveis.
3. Homem consciencial: caracterizado pela evolução autoconsciente; autoconsciencialidade consecutiva ou ininterrupta; acesso maior à holomemória multimilenar; domínio pleno do
soma; emprego absoluto de megatrafores e múltiplas inteligências simultaneamente; predomínio
da cosmocracia; ortopensene como materpensene pessoal; automimeses necessárias.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cotejo Homo sapiens–consciência, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
02. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Biofilia monopolizadora: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Consciência conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Conscienciofilia: Conscienciometrologia; Homeostático.
07. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Cotejo conscin-conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
09. Dualidade contrastante: Multidimensiologia; Neutro.
10. Evolução agonística: Evoluciologia; Homeostático.
11. Evolução hominídea: Evoluciologia; Homeostático.
12. Vida humana: Intrafisicologia; Neutro.

A AMPLIAÇÃO DA AUTOCONSCIENCIALIDADE PROMOVE
A LIBERTAÇÃO DO SUBCÉREBRO ABDOMINAL, EXPANSÃO
DOS ATRIBUTOS MENTAISSOMÁTICOS E A DINAMIZAÇÃO
DA AUTEVOLUÇÃO DA CONSCIÊNCIA INTRAFÍSICA.
Questionologia. Como avalia você, leitor ou leitora, hoje, o nível de automanifestação
perante o cotejo Homo sapiens-consciência? Vem conseguindo materializar, em alto nível, a própria realidade consciencial sobrepondo às manifestações do subcérebro abdominal?
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INTELECTUALIDADE-EMOCIONALIDADE
(CONTRAPONTOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O cotejo intelectualidade-emocionalidade é o ato, processo ou efeito de
a conscin, homem ou mulher, comparar, confrontar, contrapor a própria consciência intelectual
com a emocional, estabelecendo diferenças, divergências, discrepâncias ou sintonias entre os
graus de maturidade psicossomática e mentalsomática com o objetivo de mapear sintomas e problemáticas destoantes no processo evolutivo pessoal, no decorrer da consecução da programação
existencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo cota vem do idioma Latim, quota, ―a parte que toca a cada 1‖, de
quotas, ―em que ou de que número‖. Apareceu no Século XV. O vocábulo cotejo surgiu no
Século XVII. O termo intelectualidade vem igualmente do Latim, intelectualitas, ―faculdade de
entender, inteligência‖. Surgiu no Século XIX. O termo emocionalidade também provém do idioma Latim, emotionalis, e este do francês émotif, ―emoção‖, de motio, commotio; ―movimento;
perturbação‖. Surgiu no Século XIX (1899).
Sinonimologia: 1. Confronto inteligência-emoção. 2. Paralelo intelectualidade-emotividade. 3. Comparação entre intelectualidade e emocionalidade. 4. Cotejo mentalsoma-psicossoma.
Neologia. As 3 expressões compostas cotejo intelectualidade-emocionalidade, cotejo
trafarista intelectualidade-emocionalidade e cotejo traforista intelectualidade-emocionalidade
são neologismos técnicos da Contrapontologia.
Antonimologia: 1. Incomparabilidade mentalsoma-psicossoma. 2. Incompatibilidade
intelectualidade-emocionalidade. 3. Assincronicidade entre intelecto e emoção.
Estrangeirismologia: a intelligentia precoce; o mental power; o empressement evolutivo; a penetralia mentis; o long profile literário; a intelligentia pauca; o background cognitivo;
a emoção ab imo pectore; o intelectual agindo com frisson emocional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holomaturologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular relativo ao tema: – Emoção: trava
intelectual.
Coloquiologia: o sabe-tudo; o curto de inteligência; o desmiolado; o selenita vivendo
no mundo da Lua.
Citaciologia: – O pensamento é a semente da ação (Ralph Waldo Emerson, 1803–
–1882). Sem a emoção a razão fica incompleta (António Rosa Damásio, 1944–). A emoção não
garante discernimento (Luis Paulo Costa, 1968–).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da coexistência pacífica entre intelectualidade
e emoção; o holopensene pessoal da harmonização mentalsoma-psicossoma; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; a evitação da autopensenidade dominada pela emocionalidade.
Fatologia: o cotejo intelectualidade-emocionalidade; o analfabetismo emocional; a inteligência emocional; a assimetria entre o destaque escolar e a autoinsegurança afetiva; a coexistência conflituosa entre a facilidade de escrever e a dificuldade de dialogar; o romantismo literário
escondendo a recusa da autexposição afetiva; a competição pelos primeiros lugares na escola
mitigando o ostracismo autoimposto; a disponibilidade intelectual, nem sempre cosmoética, em
busca do paraíso perdido; a perda ou a conquista de amizades geradas pela condição de a pessoa
ser escritora e ledora; a intelectualidade abafando a afetividade e a sexualidade; o sonho de per-
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tencer às Academias de Letras; a ansiedade do intelectual por novidades; a discreta indignação ou
inveja pelos acertos ou facilidades dos outros; o medo de perder o controle da criação intelectual;
a tática obsoleta da conquista amorosa pela poesia; a emoção exacerbada em relação à própria
criação artístico-intelectual; a falta de prioridade em relação às participações nos enfadonhos
saraus literários; a pressão mesológica na infância desfavorecendo a dedicação à leitura; o difícil
―divórcio‖ da literatura na adultidade, quando cultivada desde a infância; a visão curva, por trás
do morro, com os óculos quebrados; a troca dos prazeres juvenis pelo estudo, leitura e reflexão;
a nulificação da infância; a nulificação da juventude; as reaprendizagens necessárias.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a insciência dos parafatos; a ignorância quanto ao parapsiquismo; o esforço pessoal em entender a parafisiologia do psicossoma e do mentalsoma atuando na autodefesa emocional e intelectual.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelecto sadio–emocionalidade sadia; o sinergismo eufemismo emocional–superficialismo intelectual; o sinergismo faculdade de compreender–potencialidade de interpretar; o sinergismo intelectualidade avançada–superdotação evolutiva; o sinergismo desempenho intelectual–desempenho consciencial; o sinergismo dileção inteligente–neoexpressão de ideias; o sinergismo grau de hiperacuidade–patamar de racionalidade; o sinergismo
pluralismo-cooperação; o sinergismo intelectualidade adolescente–longevidade produtiva; o sinergismo saúde psicossomática–homeostase afetiva.
Principiologia: o princípio da descrença e da dúvida; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código de posturas éticas; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da motivação; a teoria das múltiplas inteligências; a teoria da genialidade evolutiva; a teoria da evolução crescente.
Tecnologia: a técnica de estar sempre 1 passo à frente.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o comportamento excêntrico como efeito de não haver equilíbrio ou harmonia na interação intelectualidade-emocionalidade.
Ciclologia: o ciclo do sentimento dirigindo a conduta e o elemento engajante do conhecimento; o ciclo emoção-fuga-choro-depressão; o ciclo infância ingênua–juventude intelectual–
–maturidade erudita–velhice produtiva; o ciclo infância ajustada–juventude estudiosa–maturidade reflexiva; o ciclo das neoideias e das neossinapses.
Enumerologia: a sabedoria previne o abalo; a compreensão inibe a reatividade; o atilamento embarga o estouvamento; a racionalidade refreia a precipitação; o discernimento impede
o atabalhoamento; a erudição evita a afetação; a logicidade acautela a empolgação.
Binomiologia: o binômio retardamento mental–retardamento consciencial; o binômio
racionalidade-intelectualidade; o binômio cosmovisão-detalhismo; o binômio admiração-discordância; o binômio associação mental–ortopensenidade; o binômio avanço intelectual–reação
exagerada.
Interaciologia: a interação varejismo emocional–atacadismo intelectual; a interação intelecção-compreensão.
Crescendologia: o crescendo estimulação intelectual precoce–inteligência cognitiva;
o crescendo infante ajuizado–jovem lúcido–adulto afetivo.
Trinomiologia: o trinômio Genética-Paragenética-Mesologia; o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo; o trinômio vontade-emoção-razão; o trinômio saúde intelectiva–autorreflexão–ato mentalsomático; o trinômio habilidade-destreza-desempenho; o trinômio instinto-razão-autodiscernimento; o trinômio-raciocínio-ação-decisão.
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Polinomiologia: o polinômio apreensão–reflexão–interpretação–qualificação–resultado
indubitável; o polinômio precocidade-agudização-hiperacuidade-criatividade; o polinômio vergonha (timidez)-raiva-medo-frustração-riso (humor); o polinômio expectativa-cobrança-ressentimento-superação.
Antagonismologia: o antagonismo gosto pela leitura / desgosto pela leitura; o antagonismo inocência infantil / maturidade cronológica; o antagonismo entorpecido intelectual / autodidata permanente; o antagonismo fisicalismo eletronótico / evolução holossomática; o antagonismo maturação mentalsomática / infantilização emocional.
Paradoxologia: o paradoxo do idoso com holopensene imaturo emocionalmente disperso, típico da juventude.
Politicologia: a política intelectual.
Legislogia: a lei do mínimo esforço para aprender; as leis organogênicas da Paragenética e dos retrossomas do passado multimilenar.
Filiologia: a neofilia; a intelectofilia; a bibliofilia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome da dispersão; a síndrome da
pressa; a síndrome do ansiosismo; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da autovitimização; a síndrome do ostracismo adquirida pela invisibilidade artística.
Maniologia: a intelectomania; a mania artística.
Mitologia: o mito do ser perfeito; o mito da emoção superar a razão; o mito da intelectualdade ser apenas superdotação; o mito de todo intelectual ser considerado instável emocionalmente.
Holotecologia: a evolucioteca; a cognoteca; a administroteca; a intelectoteca; a comunicoteca; a filologoteca; a infoteca; a grafoteca.
Interdisciplinologia: a Contrapontologia; a Errologia; a Psicossomatologia; a Desviologia; a Raciocinologia; a Mentalsomatologia; a Parageneticologia; a Comunicologia; a Ressomatologia; a Lucidologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o pré-serenão vulgar; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o semperaprendente; o compassageiro evolutivo; o atacadista cultural; o intermissivista; o proexólogo; o invexólogo; o leitor contumaz; o verbetógrafo; o escritor precoce; o tocador de obra; o retomador de tarefa; o intelectual analfabeto
emocional; o intelectual cascagrossa parapsíquico; o inadaptado escolar; o erudito eutímico.
Femininologia: a agente retrocognitora; a semperaprendente; a compassageira evolutiva;
a atacadista cultural; a intermissivista; a proexóloga; a invexóloga; a leitora contumaz; a verbetógrafa; a escritora precoce; a tocadora de obra; a retomadora de tarefa; a intelectual analfabeta
emocional; a intelectual cascagrossa parapsíquica; a inadaptada escolar; a erudita eutímica.
Hominologia: o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens emotionalis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens
illucidus; o Homo sapiens homeostaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cotejo trafarista intelectualidade-emocionalidade = o confronto pessimista quanto às capacidades mentaissomáticas e psicossomáticas, supervalorizando os trafares ou
descompassos existentes entre as manifestações intelectuais e emocionais para justificar atrasos
na consecução da programação existencial; cotejo traforista intelectualidade-emocionalidade
= o confronto otimista quanto às capacidades intelectuais e psicossomáticas, identificando e va-
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lorizando trafores e as harmonias existentes entre as manifestações intelectuais e emocionais para
impulsionar a consecução da programação existencial.
Culturologia: a cultura da emoção sem intelectualidade; a cultura da erudição; a cultura da inteligência sem emoção; a cultura pessoal multimilenar.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, eis o exemplo de 3 providências,
na ordem alfabética, capazes de favorecer o ajustamento ou integração equilibrada entre intelectualidade e emocionalidade:
1. Antidistorção. Autossuperação das distorções antievolutivas ou prejudiciais produzidas no decorrer da existência.
2. Autocontrole. Eliminação das reações instintivas pessoais.
3. Autoposicionamento. Alinhamento e encaminhamento da programação existencial
pessoal.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cotejo intelectualidade-emocionalidade, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e ho- mens
interessados:
01. Acanhamento: Psicossomatologia; Nosográfico.
02. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
03. Alienação: Intrafisicologia; Nosográfico.
04. Aptidão a conhecer: Autexperimentologia; Neutro.
05. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Consciência platônica: Perfilologia; Nosográfico.
08. Desembaraço intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Frustração cosmoética: Psicossomatologia; Neutro.
10. Intelecção: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Intelectualidade adolescente: Parageneticologia; Homeostático.
12. Precocidade desperdiçada: Perdologia; Nosográfico.
13. Reação exagerada: Psicossomatologia; Nosográfico.
14. Satisfação ambígua: Psicossomatologia; Neutro.
15. Tendência inata: Parageneticologia; Neutro.

O DESCOMPASSO ENTRE EMOCIONALIDADE E INTELECTUALIDADE PODE ABRIR VAZIOS EXISTENCIAIS PASSÍVEIS DE CONSEQUÊNCIAS PERTURBADORAS PARA TODA
CONSCIN INTERESSADA EM AVANÇAR NA EVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém a vida equilibrada através da harmonia
entre intelectualidade e emocionalidade? Ou alguma predomina sobre a outra, reduzindo o autodiscernimento quanto à evolução pessoal?
Bibliografia Específica:
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COURAÇA HOLOSSOMÁTICA
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A couraça holossomática é o escudo, invólucro, armadura e camada de defesa autoprotetora multiveicular, erigida pela conscin, homem ou mulher, contra estímulos externos considerados ameaçadores, desagradáveis ou perturbadores para si própria, gerando bloqueios
bioenergéticos, psicossomáticos e autopensênicos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo couraça vem do idioma Latim, coriacea, ―armadura‖, derivado do
feminino do adjetivo, coriaceus, ―de couro‖. Surgiu no Século XV. O elemento de composição
holo procede do idioma Grego, hólos, ―total; completo; inteiro‖. A palavra somática provém do
idioma Francês, somatique, e esta do idioma Grego, somatikós, ―do corpo; material; corporal‖.
Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Coiraça holossomática. 2. Cápsula consciencial patológica. 3. Autorrestringimento consciencial doentio. 4. Autoblindagem holossomática. 5. Autodefesa holossomática patológica. 6. Armadura multiveicular de autoproteção. 7. Escudo holossomático patológico.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos derivados do vocábulo couraça:
acouraçada; acouraçado; acouraçar; autencouraçamento; couraçada; couraçado; couraçador;
couraçadora; couraçamento; couraçante; couraçar; couraçável; couraceira; couraceiro; desencouraçada; desencouraçado; desencouraçador; desencouraçadora; desencouraçamento; desencouraçante; desencouração; desencouraçar; desencouraçável; encouraçada; encouraçado;
encouraçar; heterencouraçamento.
Neologia. As 4 expressões compostas couraça holossomática, couraça holossomática
superficial, couraça holossomática mediana e couraça holossomática profunda são neologismos
técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 1. Desencouraçamento holossomático. 2. Autencapsulamento consciencial sadio. 3. Desbloqueio pensênico. 4. Autovisibilidade consciencial. 5. Encapsulamento parassanitário. 6. Autodefesa holossomática sadia.
Estrangeirismologia: o Trafarium; a má performance evolutiva; o uso de breastplate na
manifestação consciencial; a corazza holossomática; a consciência ironclad; o gap autocognitivo.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da liberdade autopensênica.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Couraça holossomática: Autengano.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal cronicificado; o autopensene patológico; os pensenes condicionados; os batopensenes; a batopensenidade; os clamopensenes; a clamopensenidade;
os ectopensenes; a ectopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os exopensenes; a exopensenidade; os hipopensenes; a hipopensenidade; os intrusopensenes; a intrusopensenidade; os
monopensenes; a monopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os nosopensenes;
a nosopensenidade; os subpensenes; a subpensenidade; o predomínio das automimeses dispensáveis dos protopensenes; a autopensenização irrefletida; a autescravidão pensênica; a retroalimentação pensênica patológica; a autodesorganização pensênica; o círculo vicioso pensênico; os
brancos mentais decorrentes de retropensenes; a opção mais difícil de autopensenizar livremente;
o holopensene da determinação pessoal; a autoconscientização pensênica.
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Fatologia: a couraça holossomática; a camada de defesa holossomática; o escudo bioenergético intencional; a utilização de mecanismos de defesa do ego (MDE) para esconder fragilidades e vulnerabilidades; a autodefensibilidade dos autassédios intraconscienciais multisseculares; a reatividade perante os heteroquestionamentos; a encriptação das paracicatrizes para minimizar o sofrimento psíquico; o emprego da racionalização como defesa da autoimagem; a prática
das justificativas como hábito na cotidianidade; o acúmulo das auto-heranças doentias; as autocastrações emocionais; as imaturidades pessoais; o autorrestringimento consciencial; a autocorrupção explícita; a autossabotagem quanto à evolutividade lúcida; a insensibilidade afetiva; o ato
de pensar mal de si mesmo; a inaceitabilidade das fissuras da personalidade; a repressão dos
estados emocionais provocando distúrbios fisiológicos cronicificados; os traumas fixados e enraizados na holomemória; o predomínio da psicomotricidade (robéxis) sobre a holomaturidade; a superficialidade na autopesquisa; o ato incauto de nutrir as próprias patologias; a primazia do orgulho sobre o autodiscernimento; o enfraquecimento das couraças pelo equilíbrio das emoções;
a revisão dos autovalores; a reformulação das autoconvicções; a redefinição dos autoposicionamentos; a descrenciometria; o autenfrentamento na eliminação dos trafares pessoais; a aplicação
do tempo evolutivo na autopesquisa, na busca incessante pelo autodesassédio no megalaboratório
mentalsomático Holociclo; o uso do conscienciograma como instrumento de avaliação existencial; o Programa Autoconscienciométrico da CONSCIUS; a Consciencioterapia (OIC); a dinâmica da Energossomática (IIPC); a reperspectivação íntima; o reparo dos erros; a Higiene Consciencial; a recognição das responsabilidades evolutivas; o abertismo consciencial; a assistência interpares; a vontade inquebrantável.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a ausência
da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a insensibilidade parapsíquica; a labilidade parapsíquica; os travões parapsíquicos; a alienação extrafísica; os bloqueios bioenergéticos; os paracondicionamentos pessoais e lavagens subcerebrais automimeticamente mantidas; as assins e desassins despercebidas; as interferências dos assédios interconscienciais; a autointoxicação energética; a desconexão dos fatos e parafatos; a tarefa energética pessoal (tenepes); o encapsulamento
parassanitário; a defesa protetora sadia e cosmoética do ser desperto.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nocivo imaginação-alienação; o sinergismo das unidades de medida da Conscienciometrologia.
Principiologia: o princípio da retroalimentação pensênica patológica; a ausência do
princípio da descrença.
Codigologia: a falta do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da Autopensenologia; a teoria reichiana do encouraçamento; a teoria da Egocentrologia; a teoria da Lateropensenologia.
Tecnologia: a técnica de análise da personalidade; as técnicas do detalhismo e da
exaustividade aplicadas ao autexame consciencial; a técnica autoconscienciométrica da conscin-cobaia; a técnica conscienciométrica do confor da consciência.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV); o laboratório conscienciológico da
Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Energossomatologistas; o Colégio Invisível dos
Psicossomatologistas.
Efeitologia: os efeitos da educação infantil repressora no apedeutismo energossomático; os efeitos da auto e heterorrepressão na formação e funcionamento das couraças; os efeitos
robotizantes da insensibilidade parapsíquica; o efeito patológico do desequilíbrio das ECs; os
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efeitos autolibertadores da transparência consciencial; os efeitos evolutivos das autorreflexões
antes das megadecisões.
Neossinapsologia: as neossinapses autopesquisísticas; as mudanças intraconscienciais
gerando neossinapses.
Ciclologia: o ciclo auterudição obscura–auterudição esclarecedora na autopesquisa
profunda; o ciclo dessoma-ressoma sem a vivência da lucidez intermissiva; o ciclo evolutivo identificação–aceitação–assunção–reperspectivação consciencial; o ciclo autoconscienciométrico
avaliação-diagnóstico-reciclagem-reavaliação.
Enumerologia: a couraça para não perceber; a couraça para não sentir; a couraça para
não receber; a couraça para não interagir; a couraça para não comunicar; a couraça para não
assistir; a couraça para não enfrentar a autorrealidade intraconsciencial.
Binomiologia: o binômio tendencioso supervalorização-inferiorização; o binômio patológico egoísmo-orgulho; o binômio nosográfico heterorrepressão-autorrepressão; o binômio autengano-heterocrítica; o binômio minitalentos-megavícios; o binômio qualidade aparente–defeito
disfarçado; o binômio minitrafor-megatrafar; o binômio autocrítica-autossinceridade; o binômio
admiração-discordância.
Interaciologia: a interação autopensene–xenopensene; a interação autotestagens-heterotestagens; a interação avaliações perceptivas–avaliações paraperceptivas; a interação autodiscernimento-acerto; a interação vontade-intencionalidade-autorreciclagem.
Crescendologia: o crescendo nosográfico ego-egolatria-egotismo; o crescendo autodefensivo armadura à prova de críticas–couraça holossomática; o crescendo evolutivo gradual na
precisão autavaliativa; o crescendo evolutivo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade.
Trinomiologia: o trinômio trafores-trafares-trafais; o trinômio nosográfico individualismo-egocentrismo-isolacionismo; o trinômio omissão-engano-erro; o trinômio dissecção-detalhamento-exaustividade; o trinômio cognição-habilidade-atitude.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio avaliativo autopesquisa–obtenção–organização–análise–interpretação dos dados conscienciométricos; o polinômio aferimétrico intensidade–frequência–duração–amplitude
da avaliação conscienciométrica.
Antagonismologia: o antagonismo energias consciencias simpáticas / energias conscienciais antipáticas; o antagonismo aplicação consciente das ECs / aplicação inconsciente das
ECs; o antagonismo consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo autengano
consciencial / realidade holossomática; o antagonismo encapsulamento sadio / encapsulamento
doentio; o antagonismo ortopensenidade / patopensenidade; o antagonismo Curso Intermissivo
(CI) / porão consciencial.
Politicologia: a egocracia; a autocracia; a energocracia; a cerebrocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia; a democracia.
Legislogia: a lei de ação e reação; a lei do menor esforço evolutivo; as leis da evolução
consciencial.
Filiologia: a egofilia; a xenofilia; a neofilia; a somatofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a intelectofobia; a cogniciofobia; a autopesquisofobia; a autorreflexofobia;
a autocriticofobia; heterocriticofobia; a nosofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da abstinência da
Baratrosfera (SAB); a síndrome da distorção imaginativa intencional; a síndrome da distorção
da realidade; a síndrome da mediocrização; a recusa em reconhecer os próprios erros na síndrome da autovitimização; a pensenosfera intoxicada na síndrome da patopensenidade.
Maniologia: a nosomania; a egomania.
Holotecologia: a pensenoteca; a patopensenoteca; a lateropensenoteca; a nosoteca; a parapsicoteca; a egoteca; a somatoteca; a energoteca; a psicossomatoteca; a cognoteca; a experimentoteca; a conscienciometroteca; a consciencioterapeuticoteca.
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Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Egologia; a Voliciologia; a Autassediologia;
a Energossomatologia; a Holossomatologia; a Intencionologia; a Terapeuticologia; a Cosmoeticologia; a Autopriorologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca inconsciente; a isca humana lúcida; a consciência regressiva; a consciência inabordável; a conscin
trancada; a conscin autassediada; a conscin eletronótica; o ser interassistencial.
Masculinologia: o encouraçado; o assoberbado; o autoconflituoso; o algoz de si mesmo;
o manhoso; o solteirão; o reclamão; o autocomplacente; o autoindulgente; o autovitimizado; o autassediado; o autômato; o pré-serenão vulgar.
Femininologia: a encouraçada; a assoberbada; a autoconflituosa; a algoz de si mesma;
a manhosa; a solteirona; a reclamona; a autocomplacente; a autoindulgente; a autovitimizada;
a autassediada; a autômata; a pré-serenona vulgar.
Hominologia: o Homo sapiens egodefensivus; o Homo sapiens pathopensenicus; o Homo sapiens egocentricus; o Homo sapiens autocorruptus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens neophobicus; o Homo sapiens parapathologicus; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens regressivus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: couraça holossomática superficial = os bloqueios energéticos encefálicos
circunstanciais; couraça holossomática mediana = os travões emocionais; couraça holossomática
profunda = a rigidez pensênica cronicificada.
Culturologia: a cultura da Egologia; a Multiculturologia da Autopensenização.
Curiosologia. O termo couraça foi originalmente empregado para designar a armadura
de couro ou ferro, utilizada pelos guerreiros e cavaleiros da Idade Média, como proteção para
o corpo durante as batalhas.
Taxologia. No universo da Holossomatologia, eis, por exemplo, na ordem lógica de sutilização veicular, 4 categorias de autodefesas doentias, mantenedoras ou intensificadoras do funcionamento encouraçado:
1. Couraça somática: a hipertonia; a rigidez ou a contratura muscular; o bloqueio anímico; as dores crônicas; as doenças somáticas.
2. Couraça energossomática: a contenção; a intoxicação energética; o casca-grossa;
o eunuquismo bioenergético; os bloqueios energossomáticos.
3. Couraça psicossomática: a alexitimia; a distimia; o ansiosismo; a autorrepressão
afetiva; o conflito íntimo; a autagressividade; o distanciamento afetivo; a raiva; as mágoas; as
frustrações; a personificação; a autocracia; as cangas psicológicas; o bloqueio parapsíquico.
4. Couraça mentalsomática: a inflexibilidade pensênica; a rigidez mentalsomática;
o lapso mental; o mecanismo defensivo da racionalização; a comunicação lacunada; a alienação
existencial; a robotização consciencial; a hipoacuidade.
Nosografia. No âmbito da Psicossomatologia, eis, na ordem alfabética, 8 exemplos de
condições pessoais, íntimas, patológicas, decorrentes do funcionamento e manutenção do encouraçamento holossomático:
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1. Autocondescendência. A conscin anui-se para não encarar a própria realidade
consciencial.
2. Autodepreciação. A conscin desqualifica-se para não assumir a própria condução
evolutiva.
3. Autoindulgência. A conscin perdoa os próprios erros para não fazer reciclagens.
4. Automutilação. A conscin mutila-se para não se ver intraconsciencialmente.
5. Autopunição. A conscin condena-se para não realizar o autenfrentamento consciencial.
6. Autorrepressão. A conscin reprime-se para não aplicar as potencialidades evolutivas.
7. Autossabotagem. A conscin sabota-se para não empregar os talentos evolutivos.
8. Autovitimização. A conscin vitimiza-se para não enfrentar as responsabilidades evolutivas.
Autopesquisologia. Segundo a Autopesquisologia, a couraça holossomática não se desfaz prontamente, mas de modo gradativo, camada a camada, dia após dia, exigindo medidas próevolutivas, tais como: autocontrole; autodesrepressão; autodisciplina; autorganização; autodeterminação; autoposicionamento e intencionalidade sadia.
Terapeuticologia. Sob a ótica da Autassistenciologia, eis, na ordem alfabética, 10 categorias de autopredisposições minimizadoras, redutoras ou extratoras das couraças holossomáticas:
01. Assistencialidade. Esquecer o egão e focar na interassistencialidade.
02. Autoconfiança. Primar pela autotransparência, a honestidade consigo mesma.
03. Autointencionalidade. Ter a intenção clara, reta, límpida quanto às recins.
04. Coragem. Enfrentar os desafios da proéxis, empregando a firmeza pessoal.
05. Decisão. Realizar o autodesassédio, empregando a Cosmoética.
06. Determinação. Fixar na solucionática, empregando a visão traforista para lidar com
os autotrafares.
07. Inventário. Listar os incômodos e as insatisfações presentes no atual momento evolutivo com base na Autocriticologia.
08. Realismo. Discernir a melhor estratégia paraterapêutica.
09. Visão. Priorizar a autocognição, o raciocínio lógico com autocrítica sincera.
10. Voliciolina. Querer mudar empregando a volição, a propulsora da evolução.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a couraça holossomática, indicados para a expansão das
abordagens, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autancestralidade: Autoparageneticologia; Homeostático.
02. Auto-herança parapsíquica: Seriexologia; Homeostático.
03. Autopatia: Parapatologia; Nosográfico.
04. Conscin trancada: Materiologia; Nosográfico.
05. Encapsulamento consciencial: Energossomatologia; Neutro.
06. Estágio holossomático: Holossomatologia; Neutro.
07. Interação psicossomática: Autoconscienciometrologia; Neutro.
08. Lastro consciencial: Holossomatologia; Neutro.
09. Reação exagerada: Psicossomatologia; Nosográfico.
10. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
11. Saúde emocional: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
12. Sinalética parapsíquica: Parapercepciologia; Homeostático.
13. Sucumbência: Parapatologia; Nosográfico.
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14. Sustentação do erro: Parapatologia; Nosográfico.
15. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

A AUTANÁLISE CRÍTICA E COSMOÉTICA DA INTRACONSCIENCIALIDADE FACULTA À CONSCIN LÚCIDA EXTIRPAR
COURAÇAS HOLOSSOMÁTICAS MULTIEXISTENCIAIS, LIBERTANDO-A PARA A CONSECUÇÃO DA MAXIPROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda emprega, de algum modo, o recurso espúrio da couraça holossomática? Quais técnicas utiliza para desconstruir a autoprisão pensênica?
Bibliografia Específica:
1. Dahlke, Rüdiger; A Doença como Símbolo: Pequena Enciclopédia de Psicossomática; 336 p.; 2 caps.; 23
x 16 cm; br.; Cultrix; São Paulo, SP; 1996; páginas 161 e 162.
2. Reich, Wilhelm; Análise do Caráter (Charakteranlyse); trad. Ricardo Amaral do Rego; 492 p.; 16 caps.; 21
x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 2004; páginas 51 a 55.
3. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282
termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 84, 85,
92, 93 e 169.
4. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 240 filmes; 1 foto; 37
ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses; 36 tabs.; 15
websites; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional
do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2007; páginas 550 a 552, 557 a 560, 565, 569, 623 e 638.
5. Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 1 E-mail;
1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 97 a 104.
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COVARDIA EXISTENCIAL
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A covardia existencial é o comportamento, atitude, manifestação, postura
ou gestos denotando medo, acanhamento, ausência de coragem ou falta de ousadia e determinação evolutiva por parte da conscin, homem ou mulher, mantendo-se vitimizada e retroalimentando os autotrafares (traços-fardos) geradores de interprisões, comprometimentos cármicos e prejuízos proexológicos.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O vocábulo covarde procede do idioma Francês Antigo, coart, atual couard,
―a quem falta coragem‖. Surgiu no Século XIII. O termo existencial provém do idioma Latim,
existentialis, ―existencial‖. Apareceu em 1898.
Sinonimologia: 1. Cobardia existencial; cobardice existencial. 2. Temor existencial.
3. Pusilanimidade quanto à autevolução. 4. Ignávia existencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 28 cognatos derivados do vocábulo covarde:
acobardada; acobardado; acobardamento; acobardar; acovardada; acovardado; acovardador;
acovardadora; acovardamento; acovardar; cobardação; cobarde; cobardia; cobardice; covardação; covardia; covardice; covardismo; desacobardada; desacobardado; desacobardamento;
desacobardar; desacovardada; desacovardado; desacovardar; encovardada; encovardado; encovardar.
Neologia. As duas expressões compostas covardia existencial temporária e covardia
existencial duradoura são neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Coragem evolutiva. 2. Valentia pessoal. 3. Autenticidade vivencial.
4. Tenacidade traforista. 5. Ousadia evolutiva.
Estrangeirismologia: a vigliaccheria.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à coragem evolutiva.
Citaciologia: – Covardia é medo consentido (Ernst Legouvé, 1807–1903). O homem que
evita e teme a tudo, não enfrenta coisa alguma, torna-se um covarde (Aristóteles, 384–322
a.e.c.).
Proverbiologia. Eis 2 provérbios latinos relativos ao tema: – Fabrum esse suae quemque
fortunae (Cada um é artífice da própria sorte). Numquamne hos arctissimos laqueos, si solvere
negatur, abrumpam? (Será que nunca romperei estes estreitíssimos laços, se não conseguir desfazê-los?).
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas em ordem alfabética:
1. “Acervo. Os acertos evolutivos das consciências derivam de antigas omissões deficitárias e erros ultrapassados. Os trafores derivam de trafares dominados por intermédio de estresses positivos”.
2. “Autocoragem. Autocognição é sinônimo de autocoragem”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da covardia; o holopensene pessoal do medo;
o holopensene pessoal da evitação de si mesmo; o holopensene pessoal do autodesmerecimento;
o holopensene pessoal da necessidade afetiva; a autopensenidade subcerebral; os tibiopensenes;
a tibiopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade;
os baratropensenes; a baratropensenidade; os mimeticopensenes; a mimeticopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os circumpensenes; a circumpensenidade; o autenraizamento na
própria fôrma holopensênica estagnante.
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Fatologia: a covardia existencial; o desvalor vivenciado; o medo de errar; a paúra; a tibiez íntima chancelando as autocorrupções; a autestima patológica; o autescondimento conveniente e egoísta; o automenosprezo e vitimização para legitimar a fuga das responsabilidades; o hábito das explicações para convencer a si e aos outros quanto à manutenção de comportamentos
e atitudes obsoletas; as justificativas de automerecimento; o modo silencioso e aprisionador de
conduzir as situações em benefício próprio; o modus operandi da inteligência mal direcionada;
a defesa da autoimagem distorcida, automática, acrítica e repetitiva; a evitação do contato direto
com as próprias dificuldades e necessidades; a submissão à mesologia; a manifestação com base
no loc externo; a surdez às ideias inatas; o autopacto com a mediocridade; a irresponsabilidade
com as próprias energias; a falta de posicionamento; os autocompromissos negligenciados e engavetados; a negligência somática; a despriorização da saúde e de hábitos sadios adequados; a ausência da saúde mentalsomática; a indisposição pelo investimento intelectual; o ato de acreditar
sem compreender; a atitude mental passiva; a preguiça mental; as priorizações errôneas; a preferência por sonhar com acontecimento favorável do destino para mudar de vida à assumir as rédeas
da própria existência; a coação interna; o despreparo para lidar com as dessomas; o foco no desempenho e não no outro; a falta de empatia; a desassistência; o descomprometimento grupo e policármico; o egocentrismo; a vaidade; o hedonismo; o orgulho; o autoritarismo; a baixa flexibilidade e versatilidade; a insegurança; o incômodo; o sectarismo; a resistência à frustração; a insatisfação e angústias íntimas; a falta de perseverança e disciplina; a autodepreciação como mecanismo de reforço das dificuldades e inabilidades; a ociosidade e / ou desconhecimento dos potenciais
pessoais; o ato de negligenciar as anotações pessoais; o inaproveitamento dos erros e dificuldades
para o desenvolvimento pessoal; a ausência da autopesquisa; a opção pelo distanciamento da autovivência traforista; o descaso com os aportes recebidos; a ingratidão fortalecendo o trafar;
a permissividade antiproexológica; a tolerância quanto à auto e heterocorrupção; a ausência de rigor nas manifestações pessoais; a vivência pela instintividade; os descuidos pessoais recorrentes;
o desleixo com os compromissos assumidos na pré-ressoma; a agressividade defensiva; os atalhos
antievolutivos; a bússola intraconsciencial desajustada; a ausência do paradigma consciencial;
o abertismo consciencial; a autocognição e a lisura cosmoética enquanto ferramenta de autorrecomposição; o autorrealinhamento multiexistencial.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autassedialidade; a falta de rapport com a paraprocedência dificultando a identificação dos deveres e paradeveres assumidos; a autoprivação da autoconscientização multidimensional (AM); a ausência
de sensibilidade bioenergética pessoal; a constante assimilação das energias conscienciais (ECs)
patogênicas; o profundo desgaste energético manifestado no esgotamento somático; as interrelações extrafísicas evoluídas arrefecidas; o apego à dimensão e às companhias baratrosféricas; as
feridas emocionais do psicossoma advindas de acidentes, repressões, rejeição ou melancolia extrafísicas pelo incompletismo existencial; a decisão corajosa e javalínica legitimada na lisura da
autopesquisa, do traforismo e dos autenfrentamentos conectando com amparador extrafísico de
função; a necessidade da autevitação das interprisões grupocármicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodesorganização-autocorrupção; o sinergismo negligência-autoculpa; o sinergismo medo-autocomplacência; o sinergismo estagnação-pusilanimidade; o sinergismo desassombro pessoal–autoconfrontação cosmoética.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da autoincorruptibilidade;
o princípio evolutivo “se algo não serve, não adianta fazer maquilagem”; o princípio de não
abrir mão da coragem nas automanifestações.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do porão consciencial; a teoria da interprisão grupocármica;
a teoria da interassistencialidade.
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Tecnologia: a técnica da errata consciencial; a técnica do desapego autoconsciente;
a técnica da Consciencioterapia; a técnica do Conscienciograma; a técnica da conscin-cobaia;
a técnica da autexposição cosmoética no Tertuliarium; a técnica da Cosmoeticoterapia; as técnicas conscienciológicas.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico tarístico propulsor dos autenfrentamentos interassistenciais evolutivos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito da covardice do desaproveitamento da ressoma; o efeito da fragilidade gerada pela ignorância a respeito de si; o efeito antievolutivo da perda de oportunidade de
reciclar traços imaturos; o efeito autovitimizador da rejeição às condições intrafísicas temporárias salvaguardando a zona de conforto pessoal; o efeito do medo de errar e da fuga às autorresponsabilidades na perda do ensejo evolutivo; o efeito da perda de oportunidade ao afastar-se de
pessoas e ou situações identificadas como fonte de incômodo; o efeito centrífugo desqualificador
e patológico da autovitimização afetando ambientes e interações conscienciais; o efeito da manutenção ou aumento de interprisões por endividamentos multiexistenciais.
Neossinapsologia: a construção de neossinapses a partir do abertismo para o neoconhecimento e do bom entendimento dos próprios traços imaturos.
Ciclologia: a autodeterminação holossomática lúcida na autossuperação do ciclo vicioso
distorções analíticas dos erros pessoais–patomimeses existenciais.
Enumerologia: o autengano; o ganho secundário; a anticosmoética; o medo; a vitimização; a intrafisicalização; a rigidez consciencial.
Binomiologia: o binômio falta de autoconfiança–trafarismo; o binômio acostamento
consciencial–incompléxis; o binômio covardia existencial–omissão deficitária; o binômio atributo-capacidade; o binômio consertos-acertos; o binômio autorreflexão-autexperimentação; o binômio autorrespeito consciencial–enfrentamento tarístico; o binômio autodeterminação lúcida–
–autolealdade intermissiva; o binômio autenticidade-legitimidade.
Interaciologia: a interação autocrítica falha–superficialidade autopesquisística; a interação prejudicial autoapego aos erros–estagnação evolutiva; a interação defesa da autoimagem–
–omissão deficitária; a interação infantil autoproteção–excesso de autojustificação.
Crescendologia: o crescendo autodescompensação afetiva–egocentrismo; o crescendo
inautenticidade–necessidade de autoafirmação; o crescendo baixa tolerância à frustração–manipulação; o crescendo superficialização–insatisfação existencial; o crescendo dependência emocional–fuga das responsabilidades; o crescendo desvio de proéxis–incompletismo existencial.
Trinomiologia: o trinômio competitividade–inveja–necessidade de comparação; o trinômio melindre-mágoa-hipercriticidade; o trinômio autodefinição-intencionalidade-autenticidade; o trinômio autorrespeito-autossinceridade-autoincorrupção; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o estabelecimento na tela mental do trinômio trafar-trafor-trafal para a autocorreção
destemida.
Polinomiologia: o polinômio autopesquisa-reflexão-compreensão-avaliação-detalhismo-aplicabilidade no exercício calibrador diário da lucidez e da cosmoética no desenvolvimento
da coragem existencial; o polinômio defesa do ego–camuflagem de trafares–ocultação de erros–
–postergações.
Antagonismologia: o antagonismo covardia existencial / assertividade proexológica;
o antagonismo apego / desapego; o antagonismo trafar / trafor; o antagonismo quietação / atitude; o antagonismo estagnação / evolução; o antagonismo submissão / escolha; o antagonismo
conformismo / laboração; o antagonismo apatia / energia; o antagonismo antifraternismo / interassistência.
Paradoxologia: o paradoxo de a saturação da covardia poder funcionar como elemento
catalizador da vontade para a coragem.
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Politicologia: a egocracia; a descrenciocracia; a vulgocracia; a assediocracia; a autocracia; a belicosocracia; a cereberocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço nas autossuperações; a lei de causa e efeito aplicada
aos esforços pessoais.
Filiologia: a autevoluciofilia; a autocriticofilia; a autorrecexofilia; a autopesquisofilia;
a autopriorofilia; a desafiofilia; a autenfrentamentofilia.
Fobiologia: a neofobia; a autocricofobia; a autopesquisofobia; a heterocriticofobia; a decidofobia; a coerenciofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização existencial.
Maniologia: a mania de anular e disfarçar as próprias potencialidades; a mania de passar
a mão na própria cabeça; a mania de empurrar com a barriga; a mania de não se expressar.
Mitologia: o mito da perfeição.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a trafaroteca; a patopensenoteca; a cosmoeticoteca;
a conscienciometroteca; a determinoteca; a recexoteca; a recicloteca; a interassistencioteca; a holossomatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Energossomatologia; a Subcerebrologia;
a Automimeticologia; a Autassediologia; a Autenganologia; a Parapatologia; a Autopesquisologia; a Voliciologia; a Consciencioterapiologia; a Conscienciometrologia; a Autodesassediologia;
a Intraconscienciologia; a Cosmoeticologia; a Autodiscernimentologia; a Autocogniciologia; a Interassistenciologia; a Proexologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a pessoa servil; a consciência amestrada; a autoridade anticosmoética; a criatura suicida.
Masculinologia: o covarde existencial; o neófobo; o antirreciclante; o mirmídone; o pré-serenão vulgar; o componente da robéxis; o participante da massa humana impensante; o antepassado de si mesmo; o subalterno acrítico; o homem derrotista; o partícipe autovitimizado.
Femininologia: a covarde existencial; a neófoba; a antirreciclante; a mirmídone; a pré-serenona vulgar; a componente da robéxis; a participante da massa humana impensante; a antepassada de si mesma; a subalterna acrítica; a mulher derrotista; a partícipe autovitimizada.
Hominologia: o Homo sapiens vulgaris; o Homo sapiens minidissidens; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens anticosmoethicus; o Homo sapiens obsessus; o Homo sapiens hostilis; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens mediocris; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens omissus; o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens pertinens; o Homo
sapiens prioritarius; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: covardia consciencial temporária = o emprego de sofismas e falácias lógicas para ceder à pressão mesológica por ausência de coragem; covardia existencial duradoura
= a auovivência da inautenticidade e da incoerência no autabafamento consciencial inibindo
o compléxis pela ausência de coragem.
Culturologia: a cultura do subnível evolutivo; a cultura da irreflexão; a cultura apriorista; a cultura autodogmática; a cultura dos ganhos secundários; a cultura do descomprometimento evolutivo; a cultura do abstencionismo consciencial.
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Autoignorância. As fugas de si mesmo são responsáveis pela grande maioria dos medos
e distorcem a autovisão de realidade intra e extraconsciencial. O autodesconhecimento induz
a pessoa a associar o próprio valor consciencial a trafares e às falhas cometidas.
Autocogniciologia. Sob a ótica da Conscienciometrologia, coragem existencial requer
autoconhecimento e autocompreensão desdramatizada das deficiências pessoais (trafares), conhecimento dos talentos possuídos (trafores) e autexperimentação exemplarista. A profundidade,
o grau e o realismo da autocognição podem definir a autoimagem da conscin, revelando o quanto
permite-se ter as próprias experiências ou autossubmeter-se sem critérios.
Obstáculos. Sob a ótica da Psicossomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
a título de reflexão, 6 condições isoladas ou simultâneas nutridoras da covardia existencial:
1. Assedialidade: a diminuição da lucidez distorcendo a apreensão correta dos fatos ou
da realidade.
2. Autoculpa: a consciente ou inconsciente, real ou implantada por autassédio, atua
contra o bem-estar e o reconhecimento de méritos e talentos.
3. Carência afetiva: a adoção e apego a pseudoverdades favoráveis ou não ameaçadoras à autoimagem e à autestima.
4. Pressão social: as tradições culturais, sociais e religiosas condicionadores do livre arbítrio e bloqueadoras do autoquestionamento.
5. Trafares: os traços com características conservadoras, antiquestionadoras ou antirracionais a exemplo do orgulho, intolerância, teimosia, alienação e precipitação obstruindo a realidade pela característica da antirrenovação.
6. Vícios de raciocínio: as crenças insuspeitáveis, monoideísmos, contaminando o raciocínio na base e conduzindo ao erro de análise e ilação.
Autorreeducação. Do ponto de vista da Homeostaticologia, faz-se necessário diferenciar a consciência das próprias deficiências. Eis, em ordem alfabética, 10 proposições para compreender o traço-fardo indesejado, objetivando a autorreeducação:
01. Autocoerência. Conexão entre reflexões e ações, por meio da teática e da verbação.
02. Autoconfrontação. Posicionamento pessoal cosmoético visando o autenfrentamento das patologias pessoais.
03. Autodesconforto. Autoconstrangimento cosmoético conduzindo ao sentimento de
desconforto perante as pequenas autocorrupções, dignas de serem pesquisadas.
04. Autodeterminação. Persistência até a concretude da superação da patologia.
05. Autodisposição. Engajamento na realização da proéxis pessoal e da autevolução.
06. Autoincorruptibilidade. Atuação sincera e lisura consigo mesmo, sem autocorrupções.
07. Autopesquisa. Vontade firme para autopesquisar-se.
08. Autorganização. Organização pessoal máxima para a sustentação da autorreeducação evolutiva.
09. Autorreflexão. Aprofundamento nas autanálises.
10. Autovigilância. Atenção de autopesquisador às ocorrências e modificações na psicosfera e no próprio holossoma.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a covardia existencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acomodação mimética: Automimeticologia; Nosográfico.
02. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
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Autassédio latente: Parapatologia; Nosográfico.
Autocorrupção: Parapatologia; Nosográfico.
Autovitimização: Parapatologia; Nosográfico.
Demissionário antievolutivo: Autorregressiologia; Nosográfico.
Destemor cosmoético: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Intrepidez sadia: Temperamentologia; Homeostático.
Medo: Subcerebrologia; Nosográfico.
Mundividência traforista: Cosmovisiologia; Homeostático.
Necessidade desnecessária: Antipriorologia; Nosográfico.
Redutor do autodiscernimento: Holomaturologia; Nosográfico.
Repercussão do medo: Parapatologia; Nosográfico.
Síndrome da mediocrização: Parapatologia; Nosográfico.
Técnica dos 100 procedimentos: Autexperimentologia; Homeostático.

TRANSCENDER DA COVARDIA À CORAGEM EXISTENCIAL
POR MEIO DO DESAPEGO COSMOÉTICO AUTOIMPERDOADOR CORROBORA, SOBREMANEIRA, A AUTOCOMPREENSÃO, DESIDERATO PARA A AUTOVIRAGEM TRAFORISTA.
Questionologia. Quais objetivos você, leitor ou leitora, traz consigo na atual condição de
conscin? Já pesquisou, esquadrinhou os trafares, trafores e trafais pessoais? Qual a resolução,
ação, eficiência e edificação empregada, sem regatear, à coragem existencial?
Bibliografia Específica:
01. Machado, Cesar Iria; Proatividade Evolutiva: Sob a Ótica da Autoconsciencioterapia; pref. Tony Musskopf; revisores Equipe de Revisores da Editares; 440 p.; 7 seções; 53 caps.; 69 abrevs.; 2 diagramas; 21 E-mails; 309
enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 14 tabs.; 20 websites; glos. 196 termos; glos. 17 termos (neológico especializado); 6 infografias; 10 filmes; 406 refs.; alf.; geo.; 23 x 16 x 3 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;
páginas 42 a 45, 53, 56, 60, 62, 91 a 95, 116 a 119, 135 e 185.
02. Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Claudio Lima; Tamara Cardoso; Erotides Louly; & Helena Araújo; 376 p.; 6 seções; 107 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da autenticidade consciencial com 10 perguntas e 10 respostas; 3 tabs.; 19 websites;
glos. 237 termos; glos. 11 termos (neológico especializado); 6 filmes; 508 refs.; 1 anexo; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16,5 cm;
br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 23, 63, 59, 477 e 670.
03. Tosi, Renzo; Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas (Dizionario delle Sentenze Latine e Greche); revisoras Andréa Stahel M. da Silva; & Lilian Jenkino; trad. Ivone Castilho Benedetti; XXVI + 904 p.; 10.000 citações;
1 E-mail; 24 enus.; 1.180 frases gregas; 3.220 frases latinas; glos. 1.841 termos; 56 ilus.; 1 website; 130 refs.; 20,5 x 13,5
x 4,5 cm; enc.; 3a Ed.; Editora WMF Martins Fontes; São Paulo, SP; 2010; página 735.
04. Vicenzi, Eduardo; A Influência das Crenças na Autoconsciencioterapia; Artigo; Anais da VI Jornada de
Saúde da Consciência e do IV Simpósio de Autoconsciencioterapia; Evoramonte; Portugal; 22-24.10.10; Journal of Conscientiology; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 50-S; 1 cronología; 15 enus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 11 refs.; International
Academy of Consciousness (IAC); London, UK; Outubro, 2010; páginas 71 a 91.
05. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; pref. Málu Balona; revisoras Giselle Salles; Karina Thomaz;
& Márcia Abrantes; 188 p.; 8 caps.; 49 enus.; 1 foto; 2 ilus.; 1 microbiografia; 2 tabs.; glos. 37 termos; 50 refs.; alf.; 21
x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Conscienciologia e Projeciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 15
a 133.
06. 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
94 e 95.
07. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
342 e 623.
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08. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 47 e 75.
09. 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
444, 445, 447, 450 e 451.
10. Vugmam, Ney Vermon; Entre a Ciência Convencional e a Neociência Conscienciologia; Artigo; Interparadigmas; Revista; Anuário; Ed. Especial; Ano 1; N.1; 1 E-mail; 19 enus.; 1 microbiografia; 7 refs.; 1 webgrafia; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 5 a 23.
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CREDULIDADE
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A credulidade é a característica ou qualidade da pessoa a qual crê facilmente em alguma coisa, devotada a crenças ou crendices.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo credulidade deriva do idioma Latim, credulitas, ―qualidade de crédulo; crença, fé; facilidade de crer‖. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Crença; fé; tolice graúda. 2. Ato de acreditar no texto lido. 3. Ato de
acreditar nas palavras ouvidas. 4. Ingenuidade. 5. Simplicidade. 6. Tacon.
Neologia. Os 2 vocábulos minicredulidade e megacredulidade são neologismos técnicos
da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Anticredulidade; incredulidade. 2. Descrença; pseudocrença; subtilidade. 3. Criticidade; questionamento. 4. Atilamento; esclarecimento; sabedoria. 5. Princípio
da descrença. 6. Ideia inata. 7. Tares.
Estrangeirismologia: o principium incredulitatis.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o assunto: – Evitemos
ser crédulos.
II. Fatuística
Pensenologia: os credopensenes; a credopensenidade.
Fatologia: a credulidade; a credulopatia; a fé; a crendice opaca; o beatério; a beataria;
a beatice; a beatitude; o fanatismo religioso; a carolice; a ultrortodoxia; a anticiência; a sofística;
os ideologemas ilógicos; a enemerização; a rendição servil a rituais; as cangas dos fiéis; a afetação religiosa; a santimônia; as superstições místicas; a fascinação grupal; a obstupidificação mística; as imolações; as genuflexões do fim de semana; a zelotipia; a adesão cega; a irracionalidade;
o antiprincípio antiquado; a tacon doutrinadora; o culto do ouro de tolo.
Parafatologia: a prática do estado vibracional (EV) profilático.
III. Detalhismo
Principiologia: a fuga frente ao princípio da descrença. Pelos conceitos da Holomaturologia, somente o princípio da descrença, ou seja, não acreditar em nada, nem no conceito falado
ou escrito, e nem em ninguém, sem a competente autexperimentação demonstradora, pode sustentar a racionalidade e a evitação de enganos grosseiros na vida humana da conscin lúcida.
Enumerologia: o beatismo; o carolismo; o tabuísmo formal; o devocionismo; o religiosismo; o anticognitivismo; o servilismo.
Fobiologia: a raciocinofobia.
Maniologia: a teomania; a sebastomania.
Mitologia: a Teomitologia.
Holotecologia: a dogmaticoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; o Ficcionismo; a Onirologia; a Mesmexologia; a Teologia; a Dogmática; a Soteriologia; a Raciocinologia; a Subcerebrologia; a Interprisiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a dupla sofista-crédulo; a personalidade fanática.
Masculinologia: o profeta Abraão; o teomaníaco; o rezador; o fanático religioso; o rato-de-sacristia; o papista; o papa-hóstias; o supersupersticioso; o devocionista; o arquissofista; o ingênuo; o espantadão; o caipora; o simplório; o simplista; o credeiro; o bilhostre; o santinho;
o santarrão; o beato; o beatão; o pseudocrente; o crédulo; o credulopata.
Femininologia: a carola; a teomaníaca; a rezadora; a fanática religiosa; a papista; a papa-hóstias; a supersupersticiosa; a devocionista; a arquissofista; a ingênua; a espantadona; a caipora; a simplória; a simplista; a bilhostre; a santinha; a santarrona; a beato; a beatona; a pseudocrente; a crédula; a credulopata.
Hominologia: o Homo sapiens credulus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicredulidade = o posicionamento pessoal da admissão de ter alma
gêmea; megacredulidade = a autovivência na condição de beatão (ou beatona).
Culturologia: a cultura da crença.
Convicção. Dentro da Conviviologia, não se pode, cosmoeticamente, exigir das pessoas
com quem convivemos, ou das empresas onde trabalhamos, quando fora da comunidade conscienciológica, a aplicação prática do princípio da descrença, pois as conscins e os ambientes humanos não estão preparados para tal nível de autenticidade, renovação e reciclagem intrafísicas.
Tal exigência seria estupro evolutivo, espúrio, deslocado e extemporâneo.
Autoconvicção. O conceito da descrença inteligente, racional e útil há de ser aceito com
a máxima autoconvicção, portanto, dentro do microuniverso da consciência, sem pressões externas, a fim de atender às finalidades lógicas capazes de apresentar proveito evolutivo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes, com temas centrais nosográficos, da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades, evidenciando relação estreita com a credulidade, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Ansiedade: Psicossomatologia.
2. Apedeutismo: Parapedagogiologia.
3. Apriorismose: Parapatologia.
4. Autassédio: Parapatologia.
5. Doutrinação: Parapatologia.
6. Frustração: Psicossomatologia.
7. Retardamento mental coletivo: Parapatologia.

A CREDULIDADE, A CRENÇA E A CRENDICE SÃO
COMPLETAMENTE DESLOCADAS, EXTEMPORÂNEAS E INCOMPATÍVEIS COM A PERSONALIDADE ADULTA, QUANDO MADURA E LÚCIDA, NESTA ERA DA CONSCIÊNCIA.
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Questionologia. Você admite e já faz aplicação, com convicção, do princípio da descrença? Por qual razão?
Filmografia Específica:
1. Fé Demais Não Cheira Bem. Título Original: Leap of Faith. País: EUA. Data: 1992. Duração: 108 min.
Gênero: Comédia. Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Espanhol; Inglês; & Português
(em DVD). Direção: Richard Pearce. Elenco: Steve Martin; Debra Winger; Lolita Davidovich; Liam Neeson; Lukas
Haas; Meat Loaf; & Philip Seymour Hoffman. Produção: Michael Manheim; & David V. Picker. Desenho de Produção:
Patrizia von Brandenstein. Direção de Arte: Dennis Bradford; & Scott Ritenour. Roteiro: Janus Cercone. Fotografia:
Matthew F. Leonetti. Música: Cliff Eidelman. Montagem: John F. Burnett; Mark Warner; & Don Zimmerman. Cenografia: Gretchen Rau. Companhia: Paramount Pictures. Sinopse: Reverendo charlatão distribui salvação por onde passa
em troca de doações. Entretanto, na pequena cidade de Rustwater, no Kansas, o xerife local irá desconfiar dos supostos
milagres.
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CREMAÇÃO DO SOMA
(CREMACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cremação do soma é o ato, o processo, o efeito, o meio ou a técnica de
incinerar o cadáver, reduzindo-o a cinzas, de modo prático, rápido e higiênico, através de fornos
específicos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo cremação deriva do Latim, crematio, onis ―a ação de queimar,
de consumir pelo fogo‖. Surgiu em 1899. O termo soma provém do idioma Grego, sôma, ―relativo ao corpo humano; o corpo humano em oposição à alma‖. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Incineração do soma. 2. Queima do corpo. 3. Cremação do defunto. 4. Decomposição térmica do cadáver. 5. Redução do corpo a cinzas. 6. Cremação dos
restos mortais.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 8 cognatos derivados do vocábulo cremação:
cremada; cremado; cremadoiro; cremador; cremadouro; cremante; cremar; crematório.
Neologia. As duas expressões compostas cremação voluntária do soma e cremação
obrigatória do soma são neologismos técnicos da Cremaciologia.
Antonimologia: 1. Sepultamento do soma. 2. Inumação do cadáver. 3. Enterro do corpo. 4. Enterramento do defunto. 5. Entumulação do falecido.
Estrangeirismologia: o jus crematio; a causa mortis ensejando o tipo de cremação;
a permissio iudicialis suprindo a vontade do de cujus; os sonderkommando; o rapport interconsciexes na situação nova; os insights durante o acolhimento; o viver side by side; o continuum evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao descarte somático homeostático.
Megapensenologia. Eis 4 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cremação: desapego somático. Cremação: exemplarismo cosmoético. Cremação é autorganização.
Cremação é higienização.
Coloquiologia: o estado intraconsciencial de estar pronto para viver eternamente e para
dessomar nesse instante.
Citaciologia: – Una de las grandes ventajas de la cremación – además de todas las condiciones sanitárias – radica en la restauración rápida a la Madre Naturaleza de los elementos
materiales que componen los cuerpos físico y astral, provocados por la quema (Uma das grandes
vantagens da cremação – além de todas as condições sanitárias – reside na restauração rápida para
a Mãe Natureza dos elementos materiais que compõem os corpos físico e astral, causada pela
queima; Annie Besant, 1847–1933).
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas em ordem alfabética e classificadas em
2 subtítulos:
1. “Cremação. As tristezas intensas oferecidas pela sepultura, pelo túmulo e pelo mausoléu não são positivas para a memória de quem partiu para outra dimensão, daí a vantagem indiscutível da cremação dos cadáveres”. ―No universo da dessoma, ou na Dessomatologia, a cremação é o ato mais econômico em todos os aspectos e abordagens‖. ―A cremação humana é o ato
higiênico da renúncia quanto ao próprio cadáver, a eliminação inteligente das ruínas do soma‖.
2. “Cremaciologia. O mais belo funeral não levanta o cadáver. Daí porque devemos
apoiar a cremação dos somas depois da competente doação de órgãos, se for o caso”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cremaciologia; o holopensene pessoal do estudo específico da cremação; o holopensene do descarte do corpo físico; a reeducação autopensêni-
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ca sobre a cremação do soma; a autopreparação e autoprogramação para a cremação; a holopensenidade do desapego somático dos conscienciólogos; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a reeducação autopensênica sobre a cremação; o tempo de preparar, organizar, adaptar e reperspectivar os próprios
pensenes.
Fatologia: a cremação do soma; a cremação de animais; a quebra do culto ao corpo sem
vida; a opção inteligente de cremar o soma em tempo oportuno; o rompimento e a desconstrução
das crenças tradicionais; o autoposicionamento explícito, e inequívoco, da intenção e preferência
pela cremação perante a família; a profilaxia das evocações pelas conscins saudosas; a cremação
repercutindo em mudanças no grupocarma; a anticosmoética da cremação contra a vontade do
dessomado; o respeito cosmoético às ideias contrárias à cremação; o despojamento dos elementos
constituintes da própria vida humana; a natureza jurídica do cadáver e restos mortais enquanto
objetos criando ou extinguindo direitos; as cinzas cadavéricas enquanto bem legal e de valor sentimental; a responsabilidade dos representantes legais, do de cujus, em caso de divergências sobre
cremar ou não; o direito e o paradireito do(a) cremado(a); o paradever da parentela na cremação;
a determinação da cremação obrigatória pelo Poder Público em caso de guerras, epidemias e falta
de espaço físico; o ato de participar de cremações desdramatizando a temática; a declaração de
vontade para fins de cremação; a preparação e organização para a própria cremação; o bem-estar
consciencial proporcionado pela organização da própria cremação; a possibilidade da autocontratação de plano de cremação ―em vida‖, liberando a família dessa incumbência; o Sindicato dos
Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (SINCEP); a Associação dos Cemitérios e Crematórios do Brasil (ACEMBRA); os cuidados a serem observados no contrato de prestação de
serviços funerários; o tratamento cosmoético ao cadáver; a cremação sendo alternativa à falta de
espaço para construção de novos cemitérios; o exemplarismo cosmoético; a serenidade vivenciada quando se tem certeza da continuação da vida após a morte biológica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a cremação podendo facilitar a desativação do energossoma; a condição da conscin mais lúcida passando pela primeira e a segunda dessoma (bitanatose) imediatamente; o retorno à paraprocedência; o comitê assistencial de pararrecepção confortando, esclarecendo e aliviando o choque da mudança de dimensão; a atuação da equipex no acolhimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento
da recém consciex; a readaptação à neorrealidade existencial; os reencontros com compassageiros
evolutivos; a espera da conscin na dimensão extrafísica para compor os novos grupos de trabalho;
a retomada das paratarefas; a otimização para o próximo Curso Intermissivo (CI).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo aceitação da cremação–liberação do ente dessomado;
o sinergismo das autorreflexões sobre a cremação; o sinergismo cremação lúcida–Curso Intermissivo.
Principiologia: o princípio do poder magno da consciência sobre o próprio holossoma;
o princípio de a compreensão da dessoma desmistificar a cremação; o princípio da pluriexistencialidade consciencial; o princípio do descarte somático cosmoético; o princípio das prioridades
evolutivas; o princípio da imortalidade da consciência; o princípio da primazia do veículo consciencial mais evoluído.
Codigologia: o código de Ética dos cemitérios e crematórios particulares do Brasil,
aprovado pelo SINCEP e pela ACEMBRA; o código dos valores pessoais renovados; o código
pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao uso do próprio soma; o código grupal de Cosmoética
(CGC) ativado nas atitudes diárias em prol do meio ambiente; a teática do CPC qualificando
a pararrecepção do dessomante; o código de Ética Multidimensional.
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Teoriologia: a teática assistencial do auto e heteresclarecimento sobre a cremação;
a teoria das equipes extrafísicas especializadas na assistência à dessoma; a teoria da primeira
e segunda dessomas; a teoria das verdades relativas de ponta da Conscienciologia.
Tecnologia: a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica de viver multidimensionalmente; a técnica do autorrevezamento multiexistencial; a técnica da conexão avançada
com o amparo extrafísico; a paratécnica de recepção da recém-consciex; a Paratecnologia da
equipex especializada; as técnicas crematórias.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial à conscin dessomante; o voluntariado
da Conscienciologia; o voluntariado das iniciativas de ações ecológicas e sustentáveis; o voluntário intrafísico atuante no extrafísico; o voluntário projetor atuando junto às equipexes; o paravoluntariado na assistência conscienciológica aos familiares do dessomado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Somatologia; os laboratórios
multidimensionais das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o laboratório conscienciológico
da Paraeducação; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Parafisiologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia;
o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível da Intermissiologia.
Efeitologia: os efeitos autopacificadores da compreensão da cremação; os efeitos da
aceitação da própria cremação ao lidar com a cremação alheia; os efeitos da tranquilidade e serenidade antecedendo a cremação; os efeitos dos esclarecimentos à pré-consciex sobre a cremação; o efeito da compreensão da cremação vivenciada no grupocarma; o efeito da autoconfiança
gerada a partir das experiências esclarecedoras; o efeito da autopesquisa decisão lúcida pela
cremação; o efeito paradoxal de determinada decisão pessoal poder mudar a vida de inúmeras
consciências.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas reflexões sobre cremação; as neossinapses adquiridas pela compreensão da cremação; as neossinapses oriundas dos estudos e pesquisa da Cremaciologia; as neossinapses cosmoéticas desencadeadas pela desdramatização da
cremação; as neossinapses provenientes das recins perante a cremação; as neossinapses próprias das neovivências de cremações alheias; as neossinapses decorrentes de produção de gescons
sobre a cremação; as neossinapses necessárias para, em plena vida intrafísica, pensar e organizar-se para a cremação pessoal.
Ciclologia: o ciclo vontade-decisão-organização da autocremação; o ciclo dessoma–cremação–Curso Intermissivo; o ciclo de desativações do soma-energossoma-até a tritanatose; os
ciclos pluriexistenciais; os ciclos da espiral evolutiva.
Enumerologia: a profilaxia do apego patológico ao corpo enterrado; a profilaxia da necrodulia patológica; a profilaxia da ritualização da dessoma; a profilaxia da vampirização energética do soma descartado; a profilaxia da superlotação dos cemitérios; a profilaxia da contaminação dos lençóis freáticos; a profilaxia da indústria da funerária.
Binomiologia: o binômio dessoma lúcida–cremação; o binômio doação de órgãos–cremação do soma; o binômio autodespojamento–cremação lúcida; o binômio apego somático–desapego somático; o binômio compreensão da cremação–neutralização do comocionalismo; o binômio revezador conscin-consciex; o binômio soma perecível–consciência imperecível; o binômio autolucidez intrafísica–autolucidez extrafísica; o binômio cremação do soma–ambiente hígido.
Interaciologia: a interação aprendizado sobre cremação–escolha lúcida pela cremação;
a interação organização pré-dessoma–organização pró-cremação; a interação vida organizada–
–desassédio grupocármico na cremação; a interação Gerontologia-Dessomatologia-Cremaciologia; a interação saída do palco intrafísico–entrada no palco extrafísico; a interação empatia–
–acoplamento áurico na assistência extrafísica ao recém dessomado, na antecâmara do crematório; a interação recin intrafísica–recin extrafísica.
Crescendologia: o crescendo ignorância-educação para a cremação; o crescendo compreensão mística–compreensão religiosa–compreensão conscienciológica sobre a cremação;
o crescendo rejeição-aceitação da cremação; o crescendo planejamento-organização-consecução
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da cremação do soma; o crescendo aceitação da cremação–desdramatização da cremação;
o crescendo monovisão intrafísica–cosmovisão multidimensional sobre a cremação; o crescendo
da libertação consciencial por meio do descarte dos veículos de manifestação soma e energossoma; o crescendo enterro nas igrejas–enterro nos cemitérios–cremação.
Trinomiologia: o trinômio primeira dessoma–cremação do soma–segunda dessoma;
o trinômio cíclico dessoma-cremação-paraprocedência; o trinômio dessoma completista–cremação do soma priorizada–ressoma lúcida; o trinômio cremação–segunda dessoma–profilaxia das
evocações; o trinômio assistente intrafísico do dessomante–amparador extrafísico da cremação–
–preceptor do CI; o trinômio tanatose-bitanatose-tritanatose; o trinômio vivência intrafísica organizada–dessoma tranquila–cremação simplificada.
Polinomiologia: o polinômio pré-dessoma–primeira dessoma–cremação do soma–segunda dessoma; o polinômio pré-dessomante–pré-consciex–pré-aluno de Curso Intermissivo–
–pré-ressomante; o polinômio autodiscernimento pré-dessomático–pacificação íntima–cremação
do soma–segunda dessoma–lucidez extrafísica.
Antagonismologia: o antagonismo enterro / cremação; o antagonismo doação do corpo
/ cremação; o antagonismo silêncio omissivo / autoposicionamento franco na escolha da cremação; o antagonismo cultura do enterramento / cultura da Cremaciologia; o antagonismo crença
na cremação / entendimento da cremação; o antagonismo confinamento no soma / liberdade no
psicossoma; o antagonismo soma perecível / consciência imperecível; o antagonismo visão intrafísica / visão multidimensional; o antagonismo fim / começo.
Paradoxologia: o paradoxo desapego ao soma–apego às cinzas resultantes da cremação; o paradoxo de fazer da cremação pessoal ato interassistencial; o paradoxo de viver como se
nunca fosse dessomar, porém ter a autocremação organizada; o paradoxo de quem se desapega
do soma ganha e quem se apega perde.
Politicologia: a dessomatocracia; a energossomatocracia; as políticas públicas de responsabilidade socioambiental; as políticas reeducativas de integração da cremação ao processo
natural da vida intrafísica.
Legislogia: a Lei dos Registros Públicos (N. 6.015, de 31 de dezembro de 1973); as Resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), N. 335, de 03 de abril de 2003,
dispondo sobre o licenciamento ambiental de cemitérios e N. 316, de 29 de outubro de 2002, sobre procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos; as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA); as leis do Direito Funerário; os Decretos Municipais; a Constituição Federal do Brasil; a lei do maior esforço evolutivo propiciando a opção pela cremação; a lei da Evoluciologia aplicada à segunda dessoma; as leis
da Extrafisicologia; a Parajurisprudência; as leis da Parafisiologia; as leis ambientais.
Filiologia: a dessomatofilia; a energofilia; a reciclofilia; o abertismofilia; a reeducaciofilia.
Fobiologia: a dessomatofobia; a energofobia; a reciclofobia; a reeducaciofobia; a dessapegofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome do fechadismo consciencial; a suplantação da
síndrome do atraso evolutivo; a prevenção da síndrome do desviacionismo; a remissão da síndrome da mesmice; a evitação da síndrome da despriorização existencial; a eliminação da síndrome
da procrastinação; a reeducação da síndrome da negligência; a superação da síndrome da desorganização.
Maniologia: o descarte da mania de deixar para amanhã o realizável hoje; o fim da mania de terceirizar as escolhas pessoais; a superação da mania de não refletir sobre o prioritário
evolutivo; a lucidez quanto às manias pessoais; a profilaxia das manias em geral; a paraterapêutica e paraprofilaxia das manias seculares; a reciclomania.
Mitologia: os mitos cristãos sobre a morte; o mito oriental da função purificadora da
cremação; o mito judaico de o corpo não poder ser destruído; o mito da troca de cadáveres e das
cinzas na cremação; o mito do descanso eterno; a desmitificação da cremação do soma; a mitoclastia.
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Holotecologia: a dessomatoteca; a somatoteca; a biologicoteca; a energoteca; a ecoteca;
a culturoteca; a consciencioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Cremaciologia; a Dessomatologia; a Energossomatologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Afisiologia; a Paracerebrologia; a Reciclologia; a Evoluciologia; a Intermissiologia; a Ecologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a família nuclear; a parentela; a equipin de cremadores; a conscin ecologista; a conscin veterana da vida evolutiva; o ser interassistencial; a consciex amparadora de função;
a equipex acolhedora.
Masculinologia: o pré-cremado; o pós-cremado; o dessomante; o dessomado; o energicista; o tenepessista; o ofiexista; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; os compassageiros evolutivos; o projetor lúcido; o pesquisador dessomático; o conscienciólogo; o proexólogo;
o reeducador; o inversor existencial; o reciclante existencial; o voluntário; o epicon lúcido; o atacadista consciencial.
Femininologia: a pré-cremada; a pós-cremada; a dessomante; a dessomada; a energicista; a tenepessista; a ofiexista; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; as compassageiras evolutivas; a projetora lúcida; a pesquisadora dessomática; a consciencióloga; a proexóloga;
a reeducadora; a inversora existencial; a reciclante existencial; a voluntária; a epicon lúcida;
a atacadista consciencial.
Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens multiexistentialis; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens prioritarius; o Homo sapiens exemplar; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens
evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: cremação voluntária do soma = a escolhida pelo(a) pré-dessomante, ou
familiares; cremação obrigatória do soma = a determinada, ou imposta, pelo Poder Público.
Culturologia: a cultura da Cremaciologia; a cultura da Dessomatologia; a cultura da
multidimensionalidade; a cultura da energossomática; a cultura do apego ao corpo; a cultura da
tranquilidade íntima conquistada pelos estudos cremaciológicos; a Multiculturologia evolutiva;
as mimeses culturais; a maturidade quanto à cremação, adquirida, gradativamente, nas teáticas da
cultura da Parapercepciologia.
Curiosologia. Eis, na ordem alfabética, 6 curiosidades atinentes à cremação do soma:
1. Crematório digital. Na China, plataformas de realidade virtual, em ambiente controlado digitalmente, simulam a experiência de ser cremado. Trata-se de câmara fechada, semelhante
à máquina de ressonância magnética, onde o usuário é cercado de painéis LED, os quais, entre
outras imagens mais abstratas, exibem chamas ardendo.
2. Death Café. No Brasil, no Bairro Jardins, em São Paulo, tal como em diversas cidades no mundo, existe cafeteria onde as pessoas se reunem para conversar, informalmente, sobre
temas tão obscuros e incomuns, como a morte e a cremação.
3. Funeral junto à Natureza. Em Berlim, Alemanha, na floresta Feriedwald, as cinzas
do falecido são depositadas em urnas biodegradáveis, junto às raízes das árvores.
4. Ouro entre as cinzas. Na Alemanha, 10 funcionários do crematório de Öjendorf,
Hamburgo, recolheram, em 8 anos, mais de 31 kg de ouro. Na Coréia do Sul, funcionário de crematório, foi processado por haver se apoderado e mandado fundir, dentes de ouro.
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5. Piscina aquecida. Na Inglaterra, em Redditch, piscina pública é aquecida pelo calor
do crematório da cidade. O ar quente saindo do crematório é captado em canos e alimentam
o prédio do centro esportivo. Usar o calor de crematórios para aquecer prédios no Reino Unido
é popular. Tal projeto recebeu o prêmio nacional de meio ambiente Green Apple Environment
Award.
6. Sacrifício de Satee. Na Índia, esporadicamente, ainda, a viúva sobe até o fogo da pira
funerária, a fim de sacrificar-se, junto ao cadáver cremado do marido, alcançando, assim, ao imolar-se, o status divino de Satī (deusa).
Exoticologia. Consoante a Destinologia, eis, em ordem alfabética, 6 alternativas exóticas utilizadas pelas famílias, em relação às cinzas, após a cremação:
1. Diamantes. A Algordanza, em Coire, na Suiça transforma o ente querido em diamante.
2. Disco de vinil (LP). A And Vinyly elabora discos de vinil prensando as cinzas.
3. Espaço sideral. A Nasa oferece serviço de envio de cinzas de cremação para o espaço sideral.
4. Fogos de artifícios. A Heavenly Stars Firework transforma as cinzas de cremação em
espetáculo pirotécnico.
5. Objetos. A Chronicle Cremation Design é especializada em transformar o ente querido em objetos domésticos, a exemplo de aparelhos de jantar.
6. Quadros. Artistas misturam as cinzas da cremação, às tintas, para criar retrato ou paisagem em homenagem ao falecido.
Preceitologia. No âmbito da Doutrinologia, eis a posição de 8 diferentes tradições, culturas, doutrinas e / ou linhas filosófico-religiosas, em ordem alfabética, sobre a cremação do soma:
1. Budismo. Adota, prioritariamente, a cremação.
2. Cristianismo. Admite a prática desde 1963. Prefere a inumação, porém não impede
quem opte pela cremação. Antes, entendia a cremação como negação à ressurreição do corpo.
3. Espiritismo. Aceita, mas recomenda aguardar 72 horas após a dessoma.
4. Hinduísmo. Adota a cremação dos mortos em pira aberta. O fogo é forma de induzir
o desapego do espírito recém-desencarnado e irá incentivá-lo a passar para ―novo mundo‖.
5. Islamismo. Proíbe, fortemente, a cremação voluntária. O corpo deve ser enterrado
imediatamente.
6. Judaísmo. Veda a cremação do corpo. O cadáver deve ser enterrado, direto na terra,
e o mais rápido possível.
7. Protestantismo. Aceita a cremação.
8. Zoroastrismo. Proíbe a cremação e o enterro. Usa o método tradicional de expor,
o corpo, aos urubus e outros animais.
Periodologia. De acordo com a Historiografia, eis, em ordem cronológica, as 5 periodizações clássicas envolvendo a cremação:
1. Pré-História. A inumação dos mortos era a prática, como atestam as ossadas fósseis
encontradas em cavernas. Contudo, na mesma época, foram localizadas cinzas de cadáveres humanos.
2. Antiguidade. A cremação tinha finalidade divina. O fogo, simbolicamente, representava a iluminação da alma no outro mundo.
3. Idade Média. Na 1a fase, os corpos eram deixados em valas abertas. Na 2a fase, ou
baixa Idade Média, surge nova visão do corpo, e a cremação passa a ser praticada em diversas situações.
4. Idade Moderna. A praxe mais antiga era o sepultamento, mas começaram a aplicar
o fogo aos cadáveres, julgando, assim, ajudar o espírito a se libertar do corpo.
5. Idade Contemporânea. A cremação começa a ser praticada com mais assiduidade,
contudo, nunca suplantou completamente o rito primitivo da inumação.
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Tipologia. Eis, na ordem funcional, conforme a legislação vigente, 3 objetos de cremação permitidas:
1. Corpo: do cadáver integral.
2. Restos mortais: dos despojos resultantes da exumação do cadáver.
3. Membros: de partes do corpo físico procedente de remoção cirúrgica.
Providências. Do ponto de vista da Legislogia específica, os critérios para a cremação
de cadáver são regulados pelo poder público, observadas as 3 exigências, a seguir dispostas, na
ordem funcional:
1. Manifestação de vontade: por meio de documento público ou particular.
2. Atestado de óbito: assinado por 2 médicos ou, conforme o caso, por 1 legista.
3. Alvará judicial: nos casos previstos em lei, por exemplo, morte violenta, causa indeterminada, dessomado sem parentes, divergência de familiares ou morte por epidemia.
Beneficiologia. De acordo com a Cremaciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
11 benefícios pela escolha da cremação:
01. Desapego: superação do autapego somático.
02. Desativação do energossoma: facilidade para a segunda dessoma.
03. Desconexão: com consciexes energívoras.
04. Desoneração familiar: liberação do grupocarma com despesas futuras e eternas.
05. Economicidade financeira: baixo custo em relação a sepultamentos.
06. Evitação de doenças: a evitação de necrochorume contaminando a água e transmitindo doenças.
07. Medida Sanitária: menor impacto ambiental e preservação da Saúde Pública.
08. Praticidade: ao lidar somente com cinzas e não com corpo físico.
09. Racionalização espacial: muitos cemitérios já não abrem mais covas por falta de
área.
10. Reeducação autopensênica: advinda da pesquisa e autorreflexão sobre cremação.
11. Tranquilidade íntima: proveniente do esclarecimento dos benefícios da cremação.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cremação do soma, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afisiologia: Parafisiologia; Homeostático.
02. Autorrevezamento multiexistencial: Autorrevezamentologia; Homeostático.
03. Ciclo multiexistencial pessoal: Seriexologia; Neutro.
04. Codesaparecimento dessomático: Dessomatologia; Neutro.
05. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
06. Cultura da Dessomatologia: Seriexologia; Homeostático.
07. Dessoma lúcida: Dessomatologia; Homeostático.
08. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
09. Dessomatorium: Extrafisicologia; Neutro.
10. Inteligência preventiva: Proexologia; Homeostático.
11. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
12. Organização pró-dessoma: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Posicionamento pré-dessomático: Intrafisicologia; Homeostático.
14. Preparo para dessomas: Paraprofilaxiologia; Homeostático.
15. Recepção pós-dessomática: Intermissiologia; Homeostático.
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O AUTOPOSICIONAMENTO PRÓ-CREMAÇÃO EXIGE ORGANIZAÇÃO ANTECIPADA QUANTO AO USO DO RECURSO
RACIONAL E PROFILÁTICO DE INCINERAÇÃO DO SOMA,
DEMONSTRANDO PRIORIDADE E INTELIGÊNCIA SOCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a ideia de ser cremado(a)? Quais medidas autoconscientes, previdentes e factíveis, já planejou e implementou a fim de evitar encargos
e problemas a quem fica?
Filmografia Específica:
1. A Partida. Título Original: Okoribito. País: Japão. Data: 2008. Duração: 131 min. Gênero: Drama. Idade: 12 anos. Idioma: Japonês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Yojiro Takita. Elenco: Tsutomu Yamazaki; Rioko Hirosue; Kazuko Yoshiyuki; & Kimiko Yo. Produção: Toshiaki Nakazawa. Desenho de Produção: Ichiro
Nobukuni; Toshihisa Watai; & Hideharu Yamashita. Direção de Arte: Katsuhiko Kitamura. Roteiro: Kundo Koyama.
Fotografia: Takeshi Hamada. Música: Joe Hisaishi. Montagem: Akimasa Kawashima. Figurino: Katsuhiko Kitamura.
Edição: Akimasa Kawashima. Estúdios: Paris Filmes. Companhia: Regent Releasing. Outros dados: Oscar Melhor Filme Estrangeiro. Sinopse: Daigo, jovem violoncelista, que ao se ver desempregado da orquestra atuando em Tóquio, vende
o violoncelo e retorna, com a esposa Mika, à terra natal na província de Yamagata, abandonando a carreira de celista. Lá
ele inicia novo emprego, espécie de agente funerário responsável por preparar o corpo antes da cremação, agindo como
guardião entre a vida e a morte. Para a maioria das pessoas, o tipo de serviço de ―lidar com os mortos‖ é considerado repulsivo. Porém é através do emprego, que Daigo começa a descobrir o verdadeiro sentido da vida.
2. Kolya - uma lição de Amor. Título Original: Kolja. País: Tchecoslováquia. Data: 1996. Duração: 105
min. Gênero: Comédia / Drama. Idade: anos. Idioma: Tcheco. Cor: Colorido. Legendado: Inglês. Direção: Jan Sverák.
Elenco: Andrej Chalimon; Irina Livanova; Karel Hermánek; & Ladislav Smoljak. Produção: Jan Sverák; & Eric Abraham. Direção de Arte: Milos Kohout. Roteiro: Zdenek Sverák. Fotografia: Vladimir Smutný. Música: Ordrej Soukup.
Figurino: Katarina Hollá. Edição: Alois Fisárek. Outros dados: Oscar e Globo de Ouro, 1997, de Melhor Filme Estrangeiro. Sinopse: A vida do violinista Frantisek Louka é verdadeiro inferno. Demitido de importante orquestra da Tchecoslováquia, ele ganha a vida tocando em funerais no crematório da cidade. O sonho de Frantisek é comprar carro e fazer bela
viagem, mas ele não tem dinheiro algum. A sorte parece sorrir para ele quando decide casar com a prima do coveiro, apenas para que a mulher possa obter a cidadania tcheca. Louka recebe ótima quantia em dinheiro, sem nenhuma obrigação,
a não ser cuidar do filho da nova mulher, que resolveu desaparecer deixando a criança para trás! O nome do menino é Kolya, criança carinhosa e cheia de vida que está prestes a transformar, para sempre, a vida do rabugento Louka.
3. O Crematório. Título Original: Death and Cremation. País: EUA. Data: 2010. Duração: 86 min. Gênero: Suspense. Idade: 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Justin Steele. Elenco: Brad Dourif; Jeremy
Sumpter; Scott Elrod; Debbon Ayer; Sam Ingraffia; & Daniel Baldwin. Produção: Ross Otterman. Desenho de Produção: Isabelle Alford. Direção de Arte: Mith Triet; Anthony Nguyen; & Eshwin Dhir. Roteiro: Alec Bracero; & Justin
Steele. Fotografia: Akis Konstantakopoulos. Música: Keith C. Anderson. Cenografia: Craig Potter. Figurino: Briton
Saxton; & Nancy Wei. Edição: Adam Beamer. Efeitos Especiais: Justin Apone. Sinopse: Stanley, homem solitário de 59
anos, comtribui para a sociedade, oferecendo serviços de cremação no porão de casa. Mas, além disso, ele mata os vizinhos que praticam bullying. Ele se junta a Jarod, garoto que sofre bullying na escola e juntos desenvolvem parceria suspeita.
4. O filho de Saul. Título Original: Son of Saul. País: Hungria. Data: 2015. Duração: 107 min. Gênero:
Drama. Idade: anos. Idioma: Húngaro. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: László Nemes. Elenco: Géza
Röhrig; Levente Molnár; Urs Rechn; Sándor Zsótér; & Marcin Czarnik. Produção: Sipos Gábor; & Rajna Gábor. Direção de Arte: Rajk Laszló. Fotografia: Matyas Ederli. Música: Tamas Zanyi. Montagem: Matthieu Taponier. Cenografia: Clara Royer; & Nemes Laszló. Figurino: Edit Szücs. Edição: Matthieu Taponier. Estúdios: Paris Films. Outros dados: Oscar e Globo de Ouro como Melhor Filme de Lingua Estrangeira. Sinopse: No horror de 1944, em Auschwitz, Saul
é Sonderkommando, prisioneiro obrigado a acompanhar os demais presos judeus, até às câmaras de gás e forçado a queimar os cadáveres do próprio povo. Certo dia, descobre garoto que sobreviveu à câmara de gás, e antes de ser levado ao
crematório, tenta requisitar o corpo, mas o jovem foi enviado para a autópsia. Começa, então, jornada pessoal para recuperar o cadáver e enterrá-lo com dignidade.
5. Tudo acontece em Elizabethtown. Título Original: Elizabethtown. País: EUA. Data: 2005. Duração: 123
min. Gênero: Comédia dramática. Idade: 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Cameron Crowe. Elenco: Orlando Bloom; Kirsten Dunst; Alec Baldwin; & Susan Sarandon. Produção: Donald J. Lee Jr..
Desenho de Produção: Donald J. Lee Jr.. Direção de Arte: Peter Anderson. Roteiro: Cameron Crowe. Fotografia: John
Toll. Música: Nancy Wilson. Montagem: David Moritz. Cenografia: Robert Greenfield. Figurino: Nancy Steiner. Edição: Michael Hatzer. Efeitos Especiais: Allen Hall. Estúdios: Paramount Pictures. Sinopse: A vida parece enorme sucessão de injustiças para Drew Baylor. Se não bastasse a demissão no trabalho, ele é deixado pela namorada Ellen. Quando
tenta colocar ponto final em todo o sofrimento e cometer o suicídio, é interrompido pelo telefonema da irmã Heather, que
dá a notícia que o pai, Mitch, acaba de falecer repentinamente. Só que com tantos afazeres e o choque, cabe ao filho
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a tarefa de viajar até o memorial do Oregon e ir a Elizabethtown, no Estado do Kentucky, com os restos mortais do pai.
No caminho, ao ir ao encontro da mãe Hollie, ele conhece e se envolve com a aeromoça Claire, pela qual ele se apaixona.
Rola muita afinidade e clima de romance.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos.
282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 219.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20
cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 139, 302, 468 e 998.
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 estrangerismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites; glos.
241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 879 a 881.
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 léxicográficas;
19 websites; 28,5 x 22,10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 451 e 452.
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 326 a 327
e 331.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 40 seções; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 153, 320 e 324.

J. E.

Enciclopédia da Conscienciologia

7559

CREMATÓRIO
(DESSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crematório é o estabelecimento comercial, instituição, edificação ou local onde é realizada a incineração dos cadáveres e feitas as homenagens de despedida ao dessomado pelos familiares e amigos.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo crematório vem do idioma Latim crematus ―em que se faz cremação‖. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Local onde fica o forno de cremação. 2. Lugar para cremações.
3. Local da pira crematória. 4 Sala crematória. 5. Ustrina.
Neologia. As duas expressões compostas crematório humano e crematório pré-humano
são neologismos técnicos da Dessomatologia.
Antonimologia: 1. Câmara funerária; câmara mortuária. 2. Catacumba; cripta. 3. Cemitério; necrópole. 4. Jazigo funerário; sepulcro; sepultura; tumba; túmulo. 5. Mausoléu. 6. Necrotério. 7. Urna funerária.
Estrangeirismologia: a empresa norte-americana Eternal Reefs; as reef balls no fundo
do mar; o processo freeze drying nos cadáveres.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à Dessomatologia.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares capazes de ampliar o tema:
– Crematório: assepsia consciencial. Crematório: higiene dessomática. Crematório: limpeza
energossomática.
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema
e classificadas em 2 subtítulos:
1. “Cremador. A profissão de cremador está entre as mais promissoras entre as previsões para o Século XXI”.
2. “Crematório. Crematório: acabativa existencial”. ―O fogaréu que torra o cadáver
do rico é o mesmo que consome o cadáver do pobre‖. ―O crematório humano dinamiza a evolução das bactérias‖.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do desapego ao corpo físico (conscin e consciex);
o holopensene do crematório; o holopensene pessoal sobre inumação ou cremação; o holopensene
da dessomática; os autopensenes; a autopensenidade sobre a cremação; os antipensenes; a antipensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os raciocinopensenes; a raciocinopensenidade;
os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: o crematório; o estudo da Dessomatologia com holomaturidade; o crematório
municipal ou particular; a timeline (história) do crematório; o forno crematório e a pira crematória; os crematórios no Brasil e outros países; os motivos do crescimento dos crematórios no Brasil; o Cadastro Nacional de Cremação (CNC); o Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil (SINCEP); o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) e as Resoluções 316 de 29/10/2009 e 368 de 28/03/2006, pertinentes ao serviço funerário; o fato de o cadáver
magro onerar o tempo da incineração; o fato de o cadáver obeso tendo incendiado o crematório da
cidade de Henrico, na Virgínia, EUA; o programa de necessidades da edificação ―crematório‖;
a cremação enquanto opção antipoluente; o necrochorume e os impactos ambientais; o corpo humano sendo agente altamente poluente; a decomposição cadavérica; o sepultamento e as desvantagens ambientais; a implantação dos cemitérios sem critério logístico e ambiental; a saponifica-
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ção do cadáver e a qualidade do solo; o empreendimento crematório segundo o Serviço Brasileiro
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE); a tabela referencial dos preços dos planos
funerários; a Associação Brasileira dos Empreendimentos Funerários e Administradoras dos Planos Funerários (ABREDIF); as convenções e o mercado funerário; a desconstrução das crenças
religiosas; a autorganização quanto à preparação da própria cremação; o desejo expresso na ―declaração de vontade‖ com registro cartorial; o esclarecimento pela conscin aos familiares da vontade de ser cremada; o respeito pela vontade de ser sepultado; o destino final das cinzas e os restos mortais; as empresas especializadas no destino das cinzas (as biournas, os recifes de corais
e as esculturas) no meio ambiente; as reciclagens íntimas positivas mediante a experiência de parente ou amigo(a) cremado(a).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a segunda dessoma facilitada pela cremação; a desdramatização da dessomática; a atuação da equipex no acolhimento da recém-consciex; a readaptação da recém consciex; a retomada das paratarefas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Ecologia-Arquitetura.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); a organização dos princípios para o convívio inteligente com o soma; o princípio da imortalidade consciencial.
Codigologia: o código de ética dos cemitérios e crematórios particulares no Brasil
aprovado pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares e pela Associação Cemitérios
e Crematórios do Brasil (ACEMBRA); o código duplista de Cosmoética (CDC) deixando a declaração de cremação; o código grupal de Cosmoética (CGC) em respeito ao meio ambiente;
o código de Obras Municipal; o código de Saúde Municipal; o código de Instalações Prediais de
Água e Esgoto; o Regulamento de Prevenção de Incêndio.
Teoriologia: a teoria do choque da dessoma; a teoria da primeira e segunda dessomas;
a teoria das equipes extrafísicas especializadas na assistência à dessoma.
Tecnologia: as técnicas construtivas do equipamento urbano crematório; as técnicas da
cremação; a técnica da conexão avançada com o amparo extrafísico; as técnicas de viver multidimensionalmente.
Voluntariologia: o voluntariado da Conscienciologia; o voluntariado das ações ecológicas e sustentáveis; o voluntário intrafísico atuante no extrafísico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Intrafisicologia; o laboratório
conscienciológico da Somatologia; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Energossomatologia; o Colégio Invisível da Extrafisicologia.
Efeitologia: a dessoma tranquila enquanto efeito da autolucidez; o efeito energético pós-cremação; o efeito da decisão lúcida sobre a cremação.
Neossinapsologia: a adequação das paraneossinapses intermissivas às demandas dos
contextos intrafísicos; as neossinapses necessárias às adaptações e readaptações da vida consciencial diante das dessomas.
Ciclologia: o ciclo ressoma–dessoma–cremação–intermissão lúcida.
Enumerologia: a concepção arquitetônica do crematório conscienciológico; o planejamento do crematório; a empresa crematória; o equipamento comunitário crematório; a acessibilidade do crematório; a disponibilidade 24 horas do crematório; a assepsia energética do crematório.
Binomiologia: o binômio dessoma lúcida–cremação hígida; o binômio doação dos órgãos–cremação; o binômio tanatose-bitanatose; o binômio certeza da vida–certeza da morte.
Interaciologia: a interação vida intrafísica–vida extrafísica; a interação Gerontologia-Dessomatologia-Cremaciologia.
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Crescendologia: o crescendo informação-decisão sobre a cremação; o crescendo compreensão religiosa–compreensão conscienciológica; o crescendo aceitação-desdramatização da
cremação.
Trinomiologia: o trinômio tanatose-bitanatose-tritanatose; o trinômio ressoma-dessoma-cremação; o trinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
pré-dessomante–pré-consciex–pré-aluno do Curso Intermissivo–pré-ressomante.
Antagonismologia: o antagonismo sepultamento do soma / cremação; o antagonismo
ritual fúnebre / boas vindas das consciexes; o antagonismo visão intrafísica / cosmovisão.
Paradoxologia: o paradoxo consciência forte–soma frágil; o paradoxo de a intrafísicalidade proporcionar suporte à extrafisicalidade.
Politicologia: a dessomatocracia; as políticas públicas da Agenda Ambiental de Administração Pública do Ministério do Meio Ambiente na implantação dos crematórios; a política das
pesquisas científicas sobre os métodos eficazes da cremação.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis ambientais; as leis da cremação; a lei
13.261/março/2016 sobre o Modelo Oficial dos Planos Funerários e a Associação Brasileira das
Empresas Funerárias e Administradoras dos Planos Funerários; a lei da Evoluciologia aplicada
à segunda dessoma; as leis ambientais para liberação dos projetos e alvarás de construção do
crematório e / ou cemitério; o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU); as Normas de
Instalações Elétricas; as Normas Brasileiras (NBRs).
Filiologia: a dessomatofilia; a energofilia; a evoluciofilia; a lucidofilia; a decidofilia;
a autocriticofilia; a autorganizaciofilia.
Fobiologia: a energofobia; a necrofobia; a evoluciofobia; a decidofobia; a dessomatofobia; a superação da tanatofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome da desorganização; a eliminação da síndrome
da procrastinação.
Maniologia: a mania da procrastinação dos assuntos sobre a morte; a mania de cemitérios; a mania de encomendar celebração religiosa; a mania de não aceitar ajuda nem para dessomar; a superação da religiomania.
Mitologia: o mito da concretude intrafísica; o mito do descanso eterno.
Holotecologia: a arquitetoteca; a ecologicoteca; a dessomatoteca; a energossomatoteca;
a somatoteca; a culturoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Dessomatologia; a Extrafisicologia; a Arquitetura; o Urbanismo;
a Engenharia; a Ecologia; a Somatologia; a Energossomatologia; a Reciclologia; a Tanatologia;
a Intermissiologia; a Intrafisicologia; a Despertologia; a Parageneticologia; a Serenologia; a Paratecnologia; a Reurbanologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; os profissionais da empresa crematória; a conscin ecologista; a equipex acolhedora; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin
enciclopedista.
Masculinologia: o dessomado; o pós-dessomado; o arquiteto; o urbanista; o paisagista;
o engenheiro; o empreendedor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o duplista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador dessomático; o projetor consciente; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a dessomada; a pós-dessomada; a arquiteta; a urbanista; a paisagista;
a engenheira; a empreendedora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a duplista; a proexóloga; a reeducadora;
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a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora dessomática; a projetora consciente; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária;
a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo
sapiens constructor; o Homo sapiens professionalis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
organisatus; o Homo sapiens recyclans.
V. Argumentologia
Exemplologia: crematório humano = aquele destinado à incineração do corpo das conscins; crematório pré-humano = aquele destinado à incineração do corpo de animais de estimação.
Culturologia: a cultura da Dessomatologia; a cultura da cremação; a cultura da Ergonomia; a cultura da preservação ambiental; a cultura da acessibilidade ao equipamento comunitário; a cultura do anticomocionalismo interassistencial; a cultura da edificação regularizada.
Curiosologia. Eis, na ordem alfabética, 5 curiosidades referentes aos crematórios:
1. Cremação coletiva (Ano-base: 2013): iniciativa do crematório de animais Recanto
da Paz e da clínica veterinária de Corrêas, na cidade de Petrópolis, RJ é destinada a quem não pode pagar a cremação individual.
2. Jockey Club Brasileiro (1932): além das corridas de cavalos e do turfe, o clube conta
com o próprio crematório para os animais equinos.
3. LeMoyne Crematory (1876): primeiro crematório dos EUA, na Pensilvânia, criado
pelo abolicionista, filantropo e médico Dr. Julius Francis LeMoyne (1798–1879) na própria residência de pedra construída pelo pai, Dr. John LeMoyne (1760–1847), imigrante francês, em 1812
e acreditava ser a cremação o método mais eficaz de não contaminar a água potável e o solo.
O primeiro corpo a ser cremado foi do Barão Joseph Henry Louis Charles De Palm (1809–1876),
em 1876. Em 1901, o crematório foi fechado. Atualmente a residência é considerada Marco Histórico Nacional e, desde 1997, Museu Histórico de Washington Dr. Julius LeMoyne e das primeiras cremações no país.
4. Marnikarnika Ghat, Varanasi, Índia (Ano-base: 2017): Varanasi cidade sagrada da
Índia e local do ―maior crematório‖ ao ar livre do mundo, chamado Marnikarnika Ghat. Antes de
cremar, os corpos são banhados no Rio para a ―purificação‖, segundo a crença hindu, e depois levados às piras, em média 200 por dia, sendo proibido queimar menores de 13 anos, mulheres
grávidas, animais e leprosos.
5. Regras do Vaticano (1963): a Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR) proíbe
guardar as cinzas em casa ou espalhá-las em a Natureza, bem como transformá-las em ―lembranças comemorativas‖ e ―objetos de joalheria‖ como colares, anéis, pinturas e esculturas. As cinzas
somente podem ser enterradas ou guardadas nos locais sacros, igrejas ou cemitérios. A cremação
é permitida pela Santa Sé, desde 1963. A Igreja não tem razões doutrinárias para impedir tal praxe pois a cremação do cadáver não atinge a alma e não impede a onipotência divina de ressuscitar
o corpo, acrescenta o documento.
Localização. Conforme a Proxemicologia, eis, na ordem alfabética, 47 crematórios brasileiros, dentre outros, segundo o Sindicato dos Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil
(Ano-base: 2014), destinados à incineração dos somas humanos e pré-humanos:
01. Aparecida de Goiânia (GO): Complexo Vale do Cerrado Cremapet.
02. Balneário Camboriú (SC): Crematorium Vaticano.
03. Bauru (SP): Jardim dos Lírios Cemitério e Crematório.
04. Belém (PA): Complexo Crematório Max Domini.
05. Betim (MG): Reviver Cemitério e Crematório de Animais.
06. Blumenau (SC): Crematório Ecumênico de Blumenau.
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07. Caçador (SC): Crematório Vale do Sol Funerária São Pedro.
08. Campinas (SP): Crematório Municipal de Campinas; Eden Pet Crematório de Animais; Crematório de Animais Campinas.
09. Campo Largo (PR): Crematório Perpétuo Socorro.
10. Caxias do Sul (RS): Memorial Crematório São José.
11. Colombo (PR): Pet World Crematório de Animais.
12. Contagem (MG): Parque Renascer Cemitério e Crematório.
13. Curitiba (PR): Crematório Metropolitan; Pet Céu Crematório de Animais.
14. Embú das Artes (SP): Memorial Parque Paulista Cemitério e Crematório.
15. Florianópolis (SC): Crematório Vaticano.
16. Fortaleza (CE): Cemitério e Crematório Jardim do Éden.
17. Goiânia (GO): Complexo Vale do Cerrado Cemitério e Crematório.
18. Guarulhos (SP): Cemitério e Crematório Primaveras.
19. Itapecerica da Serra (SP): Cemitério e Crematório Horto da Paz.
20. Itapevi (SP): Cemitério e Crematório de Animais.
21. Itaquera (SP): Reino Animal Crematório.
22. Jaboatão dos Guararapes (PE): Crematório Memorial Guararapes.
23. Jaboticabal (SP): Crematório Prever.
24. João Pessoa (PB): Crematório Caminho da Paz.
25. Lages (SC): Crematório Memorian e Funerária Nossa Senhora do Rosário.
26. Londrina (PR): Cemitério Parque das Allamandas e Crematório.
27. Maringá (PR): Angelus Crematório.
28. Nova Friburgo (RJ): Cemitério Luterano da Paz e Crematório.
29. Nova Lima (MG): Bosque das Águas Claras Cemitério; Crematório de Animais.
30. Novo Hamburgo (RS): Cemitério Parque Jardim da Memória e Crematório.
31. Passo Fundo (RS): Cemitério e Crematório Memorial Vera Cruz.
32. Paulista (PE): Cemitério e Crematório Morada da Paz.
33. Petrópolis (RJ): Recanto da Paz Crematório de Animais.
34. Pinhais (PR): Crematório Jardim da Saudade.
35. Porto Alegre (RS): Crematório Metropolitano; Cremapet Crematório de Animais.
36. Rio de Janeiro (RJ): Crematório da Santa Casa de Misericórdia; Cemitério vertical
e Crematório Memorial do Carmo; Crematório São Francisco de Paula; Crematório de Animais
Facegarden; Crematório Campo Militar da Paz; Pets Garden Crematório de Animais.
37. Salvador (BA): Crematório Jardim da Saudade.
38. Santa Rosa (RS): Memorial Crematório e Cemitério São José.
39. São Bernardo do Campo (SP): Cemitério Parque Jardim da Colina e Crematório.
40. São José dos Campos (SP): Cemitério e Crematório Parque das Flores.
41. São Leopoldo (RS): Crematório e Cemitério Ecumênico Cristo Rei.
42. São Paulo (SP): Crematório Municipal Vila Alpina; Cemitério e Crematório Reino
Animal.
43. Sorocaba (SP): Memorial Park Crematório e Necrópole Ecumênica.
44. Valparaíso de Goiás (GO): Crematório Jardim Metropolitano.
45. Viamão (RS): Crematório e Cemitério Saint Hilaire.
46. Vila Velha (ES): Cemitério Parque da Paz e Crematório.
47. Volta Redonda (RJ): Portal da Saudade Cemitério Parque e Crematório.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crematório, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiutilitário: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Arquitetura inclusiva: Intrafisicologia; Homeostático.
Colégio Invisível da Dessomatologia: Colegiologia; Homeostático.
Comitê de pararrecepção: Intermissiologia; Neutro.
Cremação do soma: Cremaciologia; Neutro.
Cultura da Dessomatologia: Seriexologia; Homeostático.
Dessomatorium: Extrafisicologia; Neutro.
Doador de órgãos: Interassistenciologia; Homeostático.
Edificação conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
Kit dessoma: Intrafisicologia; Neutro.
Organização pró-dessoma: Intrafisicologia; Homeostático.
Paracirurgia: Consciencioterapia; Neutro.
Recepção pós-dessomática: Intermissiologia; Homeostático.
Senso de utilidade evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
Tanatofobia: Parapatologia; Nosográfico.

O CREMATÓRIO REDUZ OS PREJUÍZOS ECOLÓGICOS
DIMINUINDO A IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CEMITÉRIOS.
IMPORTA SER LOCAL COM BLINDAGENS ENERGÉTICAS,
INSTIGANDO REFLEXÕES ALÉM DA INTRAFISICALIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, reconhece a contribuição do crematório para
a cidade e a própria evolução consciencial? Já visitou algum local de cremação a fim de compreender o resultado perante a Ecologia?
Filmografia Específica:
1. A Lenda da Rainha Pagã. Título Original: The Pagan Queen. País: República Tcheca. Data: 2009. Duração: 99 min. Gênero: Suspense. Idade: 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Constantin Werner. Elenco:
Winter Ave Zoli; Csaba Lucas; Lea Mornar; Vera Filatova; Veronika Bellová; & Ivo Novák. Sinopse: O filme é embasado na lenda da Rainha tcheca Libuse. No enredo ela governava algumas tribos no Século VIII, possuía poderes sobrenaturais e conseguia ver o futuro.
2. A Partida. Título Original: Okoribito. País: Japão. Data: 2008. Duração: 131 min. Gênero: Drama. Idade:12 anos. Idioma: Japonês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Yojiro Takita. Elenco: Tsutomu Yamazaki;Rioko Hirosue; Kazuko Yoshiyuki; & Kimiko Yo. Produção: Toshiaki Nakazawa. Desenho de Produção: Ichiro Nobukuni; Toshihisa Watai; & Hideharu Yamashita. Direção de Arte: Katsuhiko Kitamura. Roteiro: Kundo Koyama. Fotografia: Takeshi Hamada. Música: Joe Hisaishi. Montagem: Akimasa Kawashima. Figurino: Katsuhiko Kitamura. Edição: Akimasa Kawashima. Estúdios: Paris Filmes. Companhia: Regent Releasing. Outros dados: Oscar Melhor Filme
Estrangeiro. Sinopse: Daigo, jovem violoncelista, ao se ver desempregado da orquestra atuando em Tóquio, vende o violoncelo e retorna, com a esposa Mika, à terra natal na província de Yamagata, abandonando a carreira de músico. Lá inicia
novo emprego, cargo de agente funerário responsável por preparar o corpo antes da cremação, agindo como ―guardião entre a vida e a morte‖. Para a maioria das pessoas, o tipo de serviço de lidar com os mortos é considerado repulsivo. Daigo
começa a descobrir o verdadeiro sentido da vida através dessa nova função.
3. O Crematório. Título Original: Death and Cremation. País: EUA. Data: 2010. Duração: 86 min. Gênero: Suspense. Idade: 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Justin Steele. Elenco: Brad Dourif; Jeremy Sumpter; Scott Elrod; Debbon Ayer; Sam Ingraffia; & Daniel Baldwin. Produção: Ross Otterman. Desenho de Produção:
Isabelle Alford. Direção de Arte: Mith Triet; Anthony Nguyen; & Eshwin Dhir. Roteiro: Alec Bracero; & Justin Steele.
Fotografia: Akis Konstantakopoulos. Música: Keith C. Anderson. Cenografia: Craig Potter. Figurino: Briton Saxton;
& Nancy Wei. Edição: Adam Beamer. Efeitos Especiais: Justin Apone. Sinopse: Stanley, homem solitário de 59 anos,
contribui para a sociedade oferecendo serviços de cremação no porão de casa. Além disso, mata os vizinhos praticantes do
bullying. Ele se junta ao garoto Jarod, hostilizado pelo bullying na escola, e juntos desenvolvem parceria suspeita.
Bibliografia Específica:
01. Ceotto, Bárbara; Diário de Autocura: Da Doença à Saúde Consciencial; apres. e posf. Leonardo Rodrigues; pref. Felix Wong; & Mário Oliveira; 224 p.; 16 caps.; 46 abrevs.; 15 citações; 1 cronologia; 22 E-mails; 26 enus.; 22
estrangeirismos; 2 ilus.; 1 microbiografia; 21 websites; glos. 22 termos (médicos); 31 filmes; 1 nota; 73 refs.; 1 apênd.;
alf. geo.; ono.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 17 a 179.
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02. Hoffman, Vera; Sem Medo da Morte: Construindo uma Realidade Multidimensional; pref. Beatriz Tenius; revisoras Helena Araujo; & Erotides Louly; 182 p.; 25 caps.; 25 citações; 17 E-mails; 3 enus.; 1 foto; 5 ilus.; 1 microbiografia; 16 websites; 13 filmes; 22 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2011; páginas 89 a 108.
03. Luz, Marcelo da; Onde a Religião Termina?; coord. Conselho Editorial da Editares; pref. Waldo Vieira;
revisora Erotides Louly, Helena Araújo e Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 22 filmes; 571 refs.; 79 webgrafias;
alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16,5 x 3 cm; br.; Editares; Foz do Iguaçu, PR; Agosto, 2011; páginas 176 a 188.
04. Nader, Rosa; Manual de Verbetografia da Enciclopédia da Conscienciologia; coord. Claudio Garcia,
Eduardo Catalano, Isel Talavera; et al.; revisores Ulisses Schlosser, Erotides Louly e Helena Araújo; 392 p.; 5 partes;
1 filme; 75 refs.; alf.; 28 x 21 cm; br.; Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 23 a 42, 61 a 118, 217 a 225 e 261
a 319.
05. Vieira, Waldo; 200 Teáticas da Conscienciologia: Especialidades e Subcampos; 260 p.; 200 caps.; 13
refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; Março,
1997; páginas 75, 80, 106, 113, 119, 128 e 187.
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; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 799 e 941.
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
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CRESCENDO

AF E TIV I D ADE - TR AN S AF ET IV I D ADE
(TRANSVERPONOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo afetividade-transafetividade é o movimento propulsor e progressivo da consciência lúcida, interessada nos efeitos libertários da Autevoluciologia, ao transcender a afetividade, complexo de emoções, paixões e reações psicossomáticas, objetivando alcançar a transafetividade, conjunto de sentimentos elevados provenientes do mentalsoma, inerentes às consciexes nas comunexes evoluídas, após a superação dos instintos sexuais comuns nos
gêneros humanos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O termo afetividade deriva do idioma Latim
Tardio, affectivus, ―que exprime desejo; afetivo‖. Surgiu no Século XVII. O prefixo trans vem do
idioma Latim, trans, ―além de; para lá de; depois de.‖
Sinonimologia: 1. Crescendo afeição–afetividade transcendente. 2. Crescendo afetividade–sentimentos elevados. 3. Crescendo afetividade intimista–afetividade pluralista.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo afetividade-transafetividade, crescendo
intrafísico afetividade-transafetividade e crescendo extrafísico afetividade-transafetividade são
neologismos técnicos da Transverponologia.
Antonimologia: 1. Crescendo emotividade-afetividade. 2. Crescendo desafeição-involução. 3. Crescendo intimidade-sexualidade. 4. Crescendo paixão-afeição.
Estrangeirismologia: o turning point da independência emocional; o breakthrough da
vida humana instintual; a awareness afetiva; o supra summum da afetividade.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade afetiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da afetividade transcendente; o holopensene coletivo das interrelações sadias humanas e para-humanas; o holopensene do autodiscernimento afetivo; os ortopenenses; a ortopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os paratecnopensenes; a paratecnopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a racionalidade como materpensene pessoal; o sobrepairamento dos
erotopensenes; o predomínio do pen do pensene nas comunexes evoluídas.
Fatologia: o transcurso do amor romântico ao amor doador; o amor assentado na autevolução consciencial; o ato de dominar as próprias emoções; a superação das emoções instintuais
preparando o conceptáculo do microuniverso consciencial para a vivência lúcida do amor puro;
o descarte dos comocionalismos infantis; o autodiscernimento quanto à escolha do duplista; a autocognição suplantando as paixões humanas; a gravitação das afeições comuns pela interassistencialidade cosmoética; a higiene consciencial permanente; a holomaturidade psicossomática pessoal; a harmonia íntima; a ancoragem interna; a vivência dos verdadeiros sentimentos elevados;
a opção pela evolução; a transcendência máxima da afetividade; a psicossomaticidade em constante evolução; a autotaquirritmia afetiva; a megafraternidade; a achega mentalsomática; a autoconsciência da fraternidade extinguindo a competitividade afetiva; o universalismo vivenciado;
a unigenealidade; a inteligência evolutiva (IE); a autotransafetividade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o período intermissivo prolongado depurando a instintividade da consciência; o predomínio do paracorpo do dis-
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cernimento; a substituição dos casais íntimos por grupos extrafísicos interessados na evolução
(equipexes); as reconciliações multisseculares advindas da vivência da autotransafetividade; a paramorfologia esférica das consciexes lúcidas propiciando o amor puro inerentes às comunexes
evoluídas; o megafenômeno da cosmoconsciência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo afetividade-parapsiquismo-mentalsomaticidade; o sinergismo elo interconsciencial–elo cosmológico.
Principiologia: o princípio da neoverpon; o princípio do megafoco mentalsomático;
o princípio da descrença (PD); o princípio da evolução permanente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) promovendo o egocídio gradativo.
Teoriologia: a teoria da extinção das emoções animalizadas no curso da evolução consciencial; a teoria do paraconhecimento; a teoria da evolução consciencial mentalsomática.
Tecnologia: a técnica da autoconscientização emocional; as técnicas parapsíquicas
aplicadas à vivência de verpons.
Voluntariologia: o voluntariado da tares mentalsomática.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões (CIS); o Colégio Invisível das Consciexes Livres (CLs).
Efeitologia: os efeitos harmonizadores da afetividade extrafísica avançada livre das
pressões emocionais derivadas do sexo.
Neossinapsologia: as neossinapses advindas da reeducação afetiva; o conceptáculo
neossináptico da maturidade afetiva necessário para a vivência da transafetividade.
Binomiologia: o binômio racionalidade–eficácia evolutiva.
Interaciologia: a interação autodiscernimento afetivo–evolução consciencial; a interação multidimensional conscin sexual–consciex assexuada; a interação ponto de partida–ponto de
chegada; a interação autoimperturbalidade intraconsciencial–autotransafetividade.
Crescendologia: o crescendo afetividade-transafetividade; o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística; o crescendo máximo dos potenciais mentaissomáticos.
Trinomiologia: o trinômio autodiscernimento-afetividade-holomaturidade; o trinômio
pré-serenão vulgar–Serenão–Consciex Livre; o trinômio emoção-autocognição-racionalidade.
Antagonismologia: o antagonismo racionalidade / emocionalidade; o antagonismo
emoções exacerbadas / sentimentos elevados.
Paradoxologia: o megaparadoxo de a consciência mais evoluída do Planeta, o ser Serenão, fazer a descensão cosmoética ao se casar com a consréu objetivando a assistência ínsita na
Transafetivologia; o paradoxo de a independência emocional trazer maior responsabilidade
quanto à interdependência assistencial.
Politicologia: a evoluciocracia; a lucidocracia; a cognocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei dos direitos interconscienciais; o corpus legis da Paradireitologia.
Filiologia: a neofilia; a cosmoeticofilia; a assistenciofilia; a parassociofilia; a paratecnopensenofilia; a intraconscienciofilia; a mentalsomatofilia.
Holotecologia: a psicossomatoteca; a cognoteca; a convivioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Transverponologia; a Intraconscienciologia; a Psicossomatologia; a Harmoniologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Extrafisicologia; a Paradireitologia; a Cosmovisiologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a pessoa afetiva; a pessoa transafetiva; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a dupla evolutiva; o ser desperto; a consciência amiga raríssima; o ser interassistencial;
a consciex mega-homeostática; o ser Serenão; a Consciex Livre.
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Masculinologia: o amparador intrafísico; o conscienciólogo; o conviviólogo; o duplista;
o desperto; o cosmoeticólogo; o ofiexista; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a consciencióloga; a convivióloga; a duplista;
a desperta; a cosmoeticóloga; a ofiexista; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens transverponarius; o Homo sapiens semperaprendens;
o Homo sapiens euthymicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens parapsychicus;
o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens transaffectivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo intrafísico afetividade-transafetividade = o da conscin lúcida,
intermissivista e fraterna visando a autofiex; crescendo extrafísico afetividade-transafetividade
= o da consciex lúcida, maxifraterna e amparadora rumando à Serenologia.
Culturologia: a cultura da Holoconviviologia; a cultura da Mentalsomatologia; a cultura da fraternidade interassistencial policármica.
Evoluciologia. De acordo com o amplo universo da Afetivologia, podemos aferir os mais
variados níveis de manifestação das consciências nas interações interpessoais. Entre os diversos
tipos de relacionamento a 2, existentes na Socin, passando pelo avançado conceito de dupla evolutiva (DE) até chegar ao top da conquista da transafetividade, há longa jornada evolutiva a percorrer.
Confrontologia. Concernente à Evoluciologia, eis, em ordem alfabética, a título de demonstração exemplificativa embasada nas verpons conscienciológicas, especialmente em verbetes
da Enciclopédia da Conscienciologia, 205 conceitos confrontando a afetividade, intrínseca em relacionamentos de casal íntimo, casal incompleto, casamento comum e, até mesmo, da dupla evolutiva, e a neoverpon transafetividade, vivenciada nas comunexes evoluídas:
Tabela – Confronto Afetividade / Transafetividade
Nos

Afetividade

Transafetividade

01.

Abordagem micro

Abordagem macro

02.

Acerto grupocármico

Assertividade evolutiva

03.

Acoplamento energético

Interfusão consciencial

04.

Acordo mútuo

Cláusula pétrea evolutiva

05.

Acuidade

Hiperpercuciência

06.

Afeição duradoura

Afeição atemporal

07.

Alcova blindada

Aconchego cósmico

08.

Amor retributivo

Amor doador

09.

Amor romântico

Amor puro

10.

Anatomia física

Irrompimento do psicossoma

11.

Apego

Autodesapego

12.

Apelo étnico

Universalismo
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13.

Aporte afetivo

Achega mentalsomática

14.

Aprendizado mútuo

Autodidatismo permanente

15.

Aprisionamento sexual

Alforria subcerebral

16.

Arrimo energético

Esteio holossomático

17.

Artifícios

Transparências

18.

Ato de dar as mãos

Ato de abrir mão

19.

Atração física

Atração fulcral

20.

Aura orgástica

Autocontentamento sereno

21.

Auxílio mútuo

Auxílio multidimensional

22.

Balanço existencial

Dividendos evolutivos

23.

Base intrafísica

Viveiro evolutivo

24.

Beijos

Carinho holossomático

25.

Beleza física

Transcendência da morfologia

26.

Binômio afetividade-sexualidade

Binômio admiração-discordância

27.

Binômio recepção-doação

Binômio cognição-distribuição

28.

Bodas (prata / ouro / diamante)

Perenidade evolutiva

29.

Buquê de flores

Mimo energético

30.

Cama King size

“Berço” da reurbex

31.

Caminhada a 2

Volitação grupal

32.

Carta romântica

Paratelepatia

33.

Ciúmes

Automagnanimidade

34.

Coabitação harmônica

Ancoragem interna

35.

Código de generosidade

37.

Código de valores
Código duplista de Cosmoética
(CDC)
Coedes

38.

Cognição

Holodiscernimento

39.

Compatibilidade de gênios

Sinergia evolutiva

40.

Complexificação

Simplificação

41.

Compromisso

Comprometimento assistencial

42.

Comunin

Comunex evoluída

43.

Confluência nas interrelações

Influência no Cosmos

44.

Confrontação

Reconciliação cósmica

45.

Conscin sexual

Consciexialidade assexuada

36.

Códego
Codex subtilissimus pessoal
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46.

Controvérsia

Sobrepairamento Cosmoético

47.

Convivência estreita

Ressonância Cósmica

48.

Cordão de prata

Cordão de ouro

49.

Costume

Heuristicologia

50.

CPC

Código grupal de Cosmoética (CGC)

51.

Cultura da Conviviologia

Cultura da Intraconscienciologia

52.

Cumplicidade

Anonimato

53.

Dádiva biológica

Transcendência bioquímica

54.

Débitos do passado

Amortização Evolutiva

55.

Dedicação mútua

Autabnegação cosmoética

56.

Defesa energética

Ataque paraterapêutico

57.

Depuração das fantasias sexuais

Autodepuração consciencial

58.

Desejo

Contentamento

59.

Desinibição espontânea

Autenticidade cosmoética

60.

Deslumbramento

Serenidade

61.

Devaneio

Serendipitia

62.

Dialética

Consensualidade

63.

Díptico evolutivo

Parapsicoteca

64.

Direito consuetudinário

Autotransgressão evolutiva

65.

Direitologia

Paradireitologia

66.

Disponibilidade sexual

Disponibilidade consciencial

67.

Dissentimento

Harmonia

68.

Doação recíproca

Doação universal

69.

Dúvida

Autoortabsolutismo

70.

Efusividade

Autorraciocinofilia

71.

Elogio cortês

Autovalorização cosmoética

72.

Elo interconsciencial

Elo cosmológico

73.

Emoção

Sentimento elevado

74.

Empatia mútua

Protimia evolutiva

75.

Endosso sentimental

Concessão cosmoética

76.

Energia yin / yang

Mentalssomaticidade

77.

Entrega

Abandono do ego

78.

Entre 4 paredes

Paracosmos

79.

Erotopensenidade

Evoluciopensenidade
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80.

Escolha evolutiva

Eficácia evolutiva

81.

Ética

Cosmoética

82.

Eumatia convivencial

Eumatia evolutiva

83.

Existencialidade

Coexistencialidade

84.

Êxito egocármico

Êxito holocármico

85.

Fantasia

Realização

86.

Fascinação

Autodiscernimento

87.

Festa de aniversário

Comemoração extrafísica

88.

Fetichismo

Tara parapsíquica

89.

Fidelidade conjugal

Fidelidade maxifraternal

90.

Força centrípeta

Força centrífuga

91.

Fragmentação

Senso de unidade

92.

Fraternidade

Megafraternidade

93.

Galanteio

Acolhimento

94.

Gênero humano

Unigenealidade

95.

Geoenergia

Energia cósmica

96.

Gestação humana

Gestação consciencial

97.

Graduação evolutiva

Doutorado evolutivo

98.

Grupocarmologia

Policarmologia

99.

Homeostase oscilante

Eutimia permanente

100.

Homo sapiens duplologus

Homo sapiens transaffectivus

101.

Integração somática

Emancipação holossomática

102.

Inteligência comum

Inteligência evolutiva (IE)

103.

Interconfiança

Confiança cósmica

104.

Interconscienciologia

Policonscienciologia

105.

Intercooperação a 2

Multicooperação

106.

Interdependência

Livre arbítrio

107.

Intimidade física

Intimidade cosmoética

108.

Intrafisicologia

Extrafisicologia

109.

Jaça do psicossoma

Evolução grupal

110.

Jubileu evolutivo

Parsec (pc) evolutivo

111.

Júbilo / êxtase

Autosserenidade

112.

Junção

Unicidade

113.

Laboratório da dupla evolutiva

Serenarium
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114.

Lentes cor-de-rosa

Mundividência

115.

Lingerie sexy

Striptease consciencial

116.

Manual da Dupla Evolutiva

Dicionário de Argumentos (DAC)

117.

Maquilagem

Realce extrafísico

118.

Materiologia

Omniconscienciologia

119.

Maternagem

Antimaternidade sadia

120.

Maturidade

Holomaturidade

121.

Máximo aquisitivo

Máximo distributivo

122.

Medo da perda

Certeza do ganho

123.

Meta existencial

Meta evolutiva

124.

Miniequipin

Megaequipex

125.

Missão terrestre

Missão poliplanetária

126.

Moldura

Descortino conteudístico

127.

Morfologia (humana)

Paramorfologia (fulcro de energia)

128.

Ninho de amor

Concha cognitiva

129.

Oaristo

Autodiscernimento afetivo

130.

Olhos nos olhos

Cosmovisão

131.

Omniquestionamento

Autoimperturbalidade

132.

Desadorno / singeleza

135.

Ornamento
Pacta sunt servanda (Os pactos
devem ser cumpridos)
Páginas ímpares do
Conscienciograma
Pai / mãe

136.

Paixão

Autolucidez

137.

Parceiro ideal

Parceria universal

138.

Parentela

Amizade raríssima

139.

Paroxismo convivencial

Paroxismo paracerebral

140.

Partícula “ene” do pensene

Partícula “pen” do pensene

141.

Pé-de-meia

Bamburriologia Evolutiva

142.

Pensenização

Cosmopensenização

143.

Perdão interpares

Pré-perdão assistencial

144.

Perfume

Olorização assistencial

145.

Perspectiva proexológica

Perspectiva omnivisiológica

146.

Pessoalidade

Impessoalidade

133.
134.

Parajurisprudência
Páginas pares do Conscienciograma
Pré-Mãe
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147.

Pets de estimação

Zooconviviologia

148.

Plantochacras na rocha

Mentalsoma no Cosmos

149.

Poder de permanência

Poder de cognição

150.

Prazo prescricional

Autoprescrição evolutiva

151.

Preferência pessoal

Critério evolutivo

152.

Pré-Intermissiologia

Liderança interassistencial

153.

Preocupação em agradar

Certeza íntima

154.

Prerrogativa afetiva

Prevalência evoluída

155.

Primener a 2

Megaeuforização coletiva

156.

Prioridade egoica

Prioridade evolutiva

157.

Projeção a 2

Cosmoconsciência

158.

Prole humana

Prole mentalsomática

159.

Psicomotricidade

Recolhimento íntimo

160.

Reação emocional

Solidez consciencial

161.

Recexofilia

Recinofilia

162.

Recomposição

Libertação

163.

Regozijo

Automegaeuforização contínua

164.

Reivindicação

Quitação

165.

Relógio biológico

Ponteiro consciencial

166.

Requisição energética

Despojamento consciencial

167.

Ritmo sazonal

Autotaquirritmia

168.

Saudade

Comparência

169.

Sedução

Intercompreensão

170.

Segredos de alcova

Autodesvelamento

171.

Sêmen

Quintessência evolutiva

172.

Sementeira intrafísica

Colheita evolutiva

173.

Sensação de déjà vu

Dejaísmo projetivo

174.

Sensação de segurança

Parassegurança contínua

175.

Senso de obrigação

Automotivação permanente

176.

Senso de pertencimento

Omnipertencimento universal

177.

Sexo diário

Performance evolutiva

178.

Silêncio omissivo

Silêncio cosmoetificador

179.

Sinalética energética

Sinalizador evolutivo

180.

Sinergismo energético

Sinergismo intraconsciencial
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Nos

Afetividade

Transafetividade

181.

Singularidade plural

Pluralidade singular

182.

Síntese proexológica

Cosmossíntese evolutiva

183.

Sintonia holopensênica

Megassincronidade

184.

Sociabilidade

Recato evolutivo

185.

Somática

Holossomática

186.

Sonho dourado

Projeção lúcida (PL)

187.

Stricto sensu

Lato sensu

188.

Subcérebro abdominal

Paracérebro

189.

Subtarefa relevante

Megarrelevância assistencial

190.

Suficiência a 2

Autossuficiência

191.

Sustentáculo afetivo

Pináculo evolutivo

192.

Tenepes

Autofiex

193.

Terapêutica

Autoprofilaxia

194.

Terapia de casal

Omniterapia evolutiva

195.

Traje de festa

Autotransfiguração extrafísica

196.

Valsa romântica

Música das esferas

197.

Varejismo assistencial

Atacadismo assistencial

198.

Verbação

Conscienciês

199.

Viagem de férias

Parexcursão interplanetária

200.

Vida a 2

Aglutinação interconsciencial

201.

Vida crítica

Pax aeterna

202.

Vida horizontal

Zênite evolutivo

203.

Vínculo pessoal

Paravínculo consciencial

204.

Viventes

Cosmoconviventes

205.

Vulnerabilidade física

Invulnerabilidade multidimensional
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo afetividade-transafetividade, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Afetividade: Psicossomatologia; Neutro.
02. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
03. Amor doador: Autodiscernimentologia; Homeostático.
04. Autabnegação cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Autodiscernimento afetivo: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Casal incompleto: Conviviologia; Neutro.
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11.
12.
13.
14.
15.
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Consciexialidade assexuada: Extrafisicologia; Homeostático.
Duplismo libertário: Duplologia; Homeostático.
Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
Magnanimidade: Automagnanimologia; Homeostático.
Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
Paramizade: Parapercepciologia; Homeostático.
Rendição à verpon: Autexperimentologia; Homeostático.
Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
Transverpon: Transverponologia; Homeostático.

NO MICROUNIVERSO DA CONSCIN LÚCIDA E FRATERNA
PODEM OCORRER GLIMPSES DA TRANSAFETIVIDADE, VIVENCIADA QUANDO EM PAREXCURSÃO ÀS COMUNEXES
EVOLUÍDAS NO PERÍODO DO CURSO INTERMISSIVO (CI).
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a possibilidade de vivenciar a condição
da transafetividade na vida humana? Já refletiu sobre a profundidade e complexidade dessa neoverpon?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 445 a 451, 509 a 511,
628 a 630, 638 a 640, 671 a 673, 716 a 718, 751 a 770, 849 a 859, 1.014 a 1.019 e 1.074 a 1.078.
2. 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 Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 11 a 168.

M. G. R.
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CRESCENDO

AN T RO P O LO G I A- C ON S CI EN C I OL O GI A
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo Antropologia-Conscienciologia é relação interdisciplinar, comparativa e crescente das ciências fundamentadas na pesquisa da evolução humana, tendo a primeira, enquanto foco, o ser humano e a Humanidade intrafísica e a segunda, a abordagem da consciência holossomática, multidimensional e seriexológica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O primeiro elemento de composição antropo
procede do idioma Grego, ánthropos, ―homem‖. O segundo elemento de composição logia vem
do idioma do Grego, logos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de
1 tema‖. O termo Antropologia surgiu no Século XVIII. A palavra consciência deriva do idioma
Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento;
consciência; senso íntimo‖, e esta do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século
XIII.
Sinonimologia: 1. Crescendum Antropologia-Conscienciologia. 2. Crescendo Ciência
da evolução humana–Ciência da evolução consciencial. 3. Crescendo estudo antropológico–estudo conscienciológico.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo Antropologia-Conscienciologia, crescendo Antropologia–Conscienciologia teórico e crescendo Antropologia–Conscienciologia teático são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Crescendum Antropologia-Neuropsicologia. 2. Sinergismo Antropologia-Biologia. 3. Interação Antropologia-Parapsicologia.
Estrangeirismologia: o fenômeno descrito enquanto kneeing in; o superavit evolutivo;
o Serenarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das pesquisas evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os pensenes da análise
pesquisística; a pensenidade quanto à interdisciplinaridade entre duas ou mais ciências evolutivas;
os cognopensenes evolutivos; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os pensenes hígidos em relação
à evolução humana; os megapensenes da evolução consciencial do Serenão.
Fatologia: a abordagem evolutiva do homem; as ciências de pesquisa do princípio consciencial; a pesquisa da consciência humana com foco na evolução; o estudo da Humanidade no
tempo, espaço e geopolítica planetárias; os experimentos antropológicos dos genes e das relações
genéticas do primata ao homem; as comparações entre grupos humanóides primitivos; a descoberta da maneira de adaptação dos primeiros seres humanos; a sobrevivência às intempéries da
natureza e mesologia inóspitas; a análise da consciência através da História da Humanidade;
a geopolítica do Homo sapiens no planeta Terra; a importância do Continente Africano, berço da
Humanidade, na evolução do ser humano; a migração do Homo africanus; a diáspora primitiva;
o êxodo continental; o terceiro chimpanzé; o pigmeu do Zaire; o chimpanzé comum da África
Tropical; o homem de Cro-Magnon; a evolução do cérebro primitivo; o fato de o cérebro humano
ter evolução única; o desenvolvimento acelerado do ser humano se comparado ao de qualquer
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outra espécie; o estudo antropológico dos genes humanos; a hipótese de descoberta do primeiro
homem terráqueo, através do DNA; o compartilhamento de 98% do DNA com chimpanzés; a similitude entre o comportamento instintivo do primata e do homem atual; o estudo contemporâneo
do homem; a genética dos primatas influenciando no comportamento do homem hodierno; as
imaturidades humanas; o abandono de hábitos instintivos através de atitudes reflexivas e calculadas; o avanço da consciência em vários campos específicos de atuação; a Cronêmica da evolução
humana; os conhecimentos evolutivos específicos da Conscienciologia; o Conscienciograma,
a análise conscienciométrica dos atributos da consréu ao Serenão; o uso do discernimento no experimento consciencial; a lucidez cosmoética na pesquisa da consciência; o estudo da maturidade
integral; o surgimento da holomaturidade; o despontar da consciência integral; a intensificação
progressiva das ideias evolutivas de ponta; a evolução sendo o ato de seguir o fluxo do desenvolvimento do Cosmos; o exercício da Inteligência Evolutiva (IE); a identificação da consciencialidade evolutiva; as evidências da influência da Conscienciologia na Humanidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o parapsiquismo influenciando à evolução humana; a abordagem de
pesquisa consciencial, holossomática, multidimensional e multexistencial; o elo evolutivo entre
o símio e o homo sapiens serenissimus; os amparadores extrafísicos e a evolução dos primatas;
a cosmovisão da evolução; as parassinapses favorecedoras do entendimento da evolução humana;
os evoluciólogos atuando nos desbloqueios energéticos corticais cronificados da consciência; os
laboratórios extrafísicos de evolução humana; os paratécnicos especializados em evolução humana; a intervenção da Paracerebrologia; a influência dos amparadores extrafísicos no progresso da
Humanidade intrafísica; a supervisão dos Serenões na evolução da humanidade e da para-humanidade; as comunexes evoluídas influenciando no holopensene da humanidade; as paravisitas às
instâncias extrafísicas evoluídas, para observação de níveis evolutivos avançados.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da evolução consciencial.
Principiologia: o princípio das verdades relativas de ponta; o princípio da evolução
consciencial ser infinita; o princípio da polaridade; o princípio da evolução da espécie humana;
o princípio da seleção natural; o princípio evolutivo das mutações aleatórias.
Codigologia: o código de Ética dos antropólogos; o código de Cosmoética dos pré-serenões; o código pessoal de Cosmoética (CPC) dos conscienciólogos; o código grupal de Cosmoética (CGC) da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o código
de Cosmoética dos Evoluciólogos.
Teoriologia: a teoria do Evolucionismo; a teoria da evolução do cérebro primitivo;
a teoria do genoma humano; a teoria da evolução da consciência; a teoria do centésimo macaco;
a teoria da evolução dos Serenões.
Tecnologia: as técnicas de leitura de fotos de satélites e conhecimento do solo; as técnicas de prospecção de sítios arqueológicos; as técnicas de investigação da trajetória de migrações
de povos primitivos ou de guerras intestinas; as técnicas de experimentação para determinar
a idade de sítio arqueológico; as técnicas evolutivas utilizadas pelos Serenões.
Voluntariologia: o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da Paratecnologia; o laboratório conscienciológco da Cosmoeticologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Antropologia; o Colégio Invisível da Arqueologia.
Efeitologia: os efeitos do desenvolvimento do cérebro primata; o efeito nocivo para macacos e símios, cobaias em pesquisas biomédicas em laboratórios; o efeito da evolução das es-
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pécies primatas; o efeito da utilização de fósseis pré-históricos para estudo da idade do homem
no Planeta Terra; o efeito da força da Genética na linhagem hominal; o efeito positivo da Paragenética na evolução da consciência.
Neossinapsologia: as neossinapses predominando sobre as retrossinapses; as sinapses
adaptativas da visão binocular estereoscópica, desenvolvidas durante a evolução do primata;
as neossinapses geradas no cérebro primata, resultando no tamanho maior e mais complexo nas
espécies posteriores; as neossinapses desencadeadas com o surgimento do neocórtex na cadeia
evolutiva hominal.
Enumerologia: a evolução do vegetal; a evolução do animal; a evolução do homem;
a evolução da consciência; a evolução do pré-serenão; a evolução do evoluciólogo; a evolução do
Serenão.
Binomiologia: o binômio gargalo evolutivo–mudanças climáticas extremas; o binômio
variações ambientais–áreas geográficas diferentes; o binômio adaptações mesológicas–evoluções fisiológicas; o binômio cérebro primitivo–cérebro evoluído; o binômio cérebro abdominal–
–cérebro cortical; o binômio córtex-neocórtex; o binômio cérebro-paracérebro.
Interaciologia: a interação Evoluciologia-Conscienciologia; a interação Arqueologia-Conscienciologia; a interação Antropologia-Evoluciologia; a interação Homo erectus–Homo
sapiens; a interação Homo sapiens–pré-serenão; a interação evoluciólogo-Serenão.
Crescendologia: o crescendo Antropologia-Conscienciologia; o crescendo animal
quadrúpede–animal bípede; o crescendo primata–homem–pré-serenão; o crescendo agressividade-polidez-serenismo; o crescendo ignorância-inteligência-sapiência; o crescendo truculência-educação-afabilidade; o crescendo lucidez-discernimento-desperticidade.
Polinomiologia: o polinômio debilidade–despertamento–inteligência evolutiva–lucidez;
o polinômio ignorância-evolução-cognição-sabedoria.
Antagonismologia: o antagonismo regressão / evolução; o antagonismo confusão mental / lucidez; o antagonismo animal solitário / animal gregário; o antagonismo manifestação instintiva / autorreflexão mentalsomática; o antagonismo agressividade / afabilidade; o antagonismo sobrevivência selvagem / convivência social; o antagonismo atitudes truculentas / hábitos
saudáveis; o antagonismo atributos cerebrais / atributos paracerebrais.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais livre arbítrio, mais a consciência acata as
deliberações do maximecanismo evolutivo.
Politicologia: a evoluciocracia; a tecnocracia; a pesquisocracia; a experimentocracia;
a assistenciocracia; a conviviocracia; a sociocracia.
Legislogia: a lei da sobrevivência do mais forte; a lei do maior esforço evolutivo; a lei
de causa e efeito; a lei de ação e reação; a lei do carma; a lei natural da evolução das consciências; a lei da evolução do Cosmos.
Filiologia: a assistenciofilia; a geneticofilia; a tecnofilia; a bibliofilia; a parageneticofilia; a paratecnofilia; a parassistenciofilia; a sociofilia; a conviviofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a antropofobia; a conscienciofobia; a evoluciofobia; a sociofobia; a conviviofobia; a assistenciofobia; a geneticofobia; a parageneticofobia; a paratecnofobia.
Sindromologia: a síndrome de Turner.
Maniologia: a evoluciomania; a conscienciomania; a cosmoeticomania; a teaticomania;
antropomania; a arqueomania; a tecnomania; a geneticomania; a primatomania.
Mitologia: a desconstrução do mito da espécie perfeita; o mito do criacionismo; os mitos religiosos; o mito do poder divino.
Holotecologia: a evolucioteca; a geneticoteca; a tecnicoteca; a experimentoteca; a assistencioteca; a antropoteca; a arqueoteca; a parageneticoteca; a paratecnoteca; a parassistentencioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Biologia; a Antropologia; a Bioantropologia;
a Paleoantropologia; a Arqueologia; a Tecnologia; a Parageneticologia; a Paratecnologia; a Assistenciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: o princípio consciencial; o animal pré-humano; o primata; o símio; a consciênçula; a consciência ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin pré-serenona; a conscin
pesquisadora; a conscin intermissivista; a conscin interassistencial; a conscin desperta; a isca humana lúcida; o ser desperto; a semiconsciex; a Consciex Livre (CL).
Masculinologia: o paleantólogo; o primatólogo; o arqueólogo; o paleantropólogo; o antropólogo; o etnógrafo; o cientista; o reeducador; o intelectual; o pré-serenão; o amparador intrafísico; o amparador extrafísico; o conscienciólogo; o conviviólogo; o pesquisador lúcido; o projetor
consciente; o voluntário conscienciológico; o Evoluciólogo; o paratécnico em Evoluciologia;
o Serenão.
Femininologia: a paleantóloga; a primatóloga; a arqueóloga; a paleantropóloga; a antropóloga; a etnógrafa; a cientista; a reeducadora; a intelectual; a pré-serenona; a amparadora intrafísica; a amparadora extrafísica; a consciencióloga; a convivióloga; a pesquisadora lúcida; a projetora consciente; a voluntária conscienciológica; a Evolucióloga; a paratécnica em Evoluciologia; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens somaticus; o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens
lucidus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens evolutiologus;
o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo Antropologia–Conscienciologia teórico = a abordagem interdisciplinar, comparativa, progressiva com base exclusiva na pesquisa bibliográfica; crescendo Antropologia–Conscienciologia teático = a abordagem interdisciplinar, comparativa, progressiva com
base na pesquisa de campo, participativa e experimental.
Culturologia: a cultura da evolução da espécie humana; a cultura da Interdisciplinologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo Antropologia-Conscienciologia, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Antifisiologia Humana: Parafisiologia; Nosográfico.
04. Antissubumanidade: Evoluciologia; Nosográfico.
05. Aparecimento dos evoluciólogos: Evoluciologia; Homeostático.
06. Autorrendimento evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Consciênçula: Conscienciometrologia; Nosográfico.
08. Definitividade: Holomaturologia; Neutro.
09. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
10. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
11. Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
12. Hermenêutica da Evoluciologia: Evoluciologia; Homeostático.
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13. Inteligência evolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.
14. Prevalência evolutiva: Autevoluciologia; Neutro.
15. Truculência: Parapatologia; Nosográfico.

O CRESCENDO ANTROPOLOGIA-CONSCIENCIOLOGIA
EVIDENCIA A INTERDISCIPLINARIDADE ENTRE CIÊNCIAS
FOCADAS NA EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL. A PRIMEIRA,
INTRAFISICALISTA E A SEGUNDA, MULTIDIMENSIONAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a relação estreita entre a Antropologia e a Conscienciologia? Quais as conclusões auferidas?
Bibliografia Específica:
1. Diamond, Jared M.; O Terceiro Chipanzé (The Third Chipanzee); revisora Rosana Mazzoni; trad. Maria
Cristina Torquilho Cavalcanti; 430 p.; 5 partes; 19 caps.; 1 árvore genealógica dos primatas superiores; 1 árvore genealógica humana; 1 cronologia; 1 E-mail; 4 enus.; 7 ilus.; 9 mapas; 1 microbiografia; 2 tabs.; alf.; 23 x 15,5 x 3 cm; br.; Editora Record; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 9 a 49, 60 a 62, 64, 65, 70 a 79, 143, 273, 292, 324, 366, 369 e 389 a 391.
2. Gomes, Mércio Pereira; Antropologia: Ciência do Homem, Filosofia da Cultura; revisora Lilian Aquino;
240 p.; 1 citação; 2 diagramas; 2 E-mails; 7 enus.; 1 microbiografia; 1 website; 1 nota; 105 refs.; 23 x 16 cm; br.; 3ª reimp.; Editora Contexto; São Paulo, SP; 2010; páginas 11 a 65 e 72.
3. Haviland, A. Willian; et al.; Princípios de Antropologia (The Essence of Anthropology); revisoras Vivian
Miwa Matsushita; & Cristiane M. Morinaga; trad. Elisete Paes e Lima; XXVI + 474 p.; 16 caps.; 1 cronologia; 9 diagramas; 1 E-mail; 27 enus.; 1 esquema; 24 fotos; 6 gráfs.; 28 ilus.; 50 mapas; 4 microbiografias; 4 tabs.; 1 website; glos. 317
termos; 935 refs.; alf.; 26 x 18 cm; br.; 2ª Ed.; Cengage Learning; São Paulo, SP; 2011; páginas 1 a 118.
4. Hoebel, E. Adamson; & Frost, Everett L.; Antropologia Cultural e Social (Cultural and Social Anthropology); trad. Euclides Carneiro da Silva; VIII + 470 p.; 5 partes; 24 caps.; 1 cronologia; 4 diagramas; 1 E-mail; 32 enus.;
1 fluxograma; 55 fotos; 9 gráfs.; 36 ilus.; 5 mapas; 1 organograma; 10 tabs.; 1 website; glos. 415 termos; 23 x 16 cm; br.;
15ª Ed.; Editora Cultrix; São Paulo, SP; 2011; páginas 1 a 10, 16, 19, 21, 25, 28, 29 e 77 a 97.
5. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 523, 528, 678, 930 e 931.
6. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 95, 372, 414,
415 e 809.
7. Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner; & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 1 E-mail;
1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 32 a 34, 109, 110 e 113 a 118.
Webgrafia Específica:
1. Rincon, Paul; Estudo indica que Humanos tiveram Filhos com Neandertais; Seção: Ciências; BBC Brasil; 07.05.10; 10h21; 3 fotos; disponível em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2010/05/-100506_neandertais
_rc.shtml/>; acesso em: 04.02.13.
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C R ES C EN D O AS S IST E NC I AL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crescendo assistencial é a ampliação gradativa, de maneira quantitativa
e qualitativa, da assistência a conscins e consciexes, a partir da teática da autoconsciencioterapia
do assistente visando o completismo existencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Surgiu em 1873. O termo assistência procede também do idioma
Latim, assistentia, ―ajuda, socorro‖, e este do assistens ou adsitens, particípio presente de assistire ou adsistire, ―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. Crescendum assistencial. 2. Incremento assistencial. 3. Progressão
assistencial. 4. Ascensão assistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo assistencial, minicrescendo assistencial
e maxicrescendo assistencial são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Prejuízo assistencial. 2. Decrescendo tares-tacon. 3. Regressão assistencial.
Estrangeirismologia: o upgrade assistencial; o know-how assistencial; o approach assistencial; o downgrade assistencial; o desenvolvimento da expertise assistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à interassistencialidade cosmoética.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema:  Assistência:
oportunidade evolutiva. Discernimento: megatrafor assistencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os assistenciopensenes;
a assistenciopensenidade; o holopensene pessoal da evolução consciencial; o holopensene pessoal
equilibrado; o holopensene pessoal fraterno e acolhedor; os benignopensenes; a benignopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o desassédio da autopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os maxipensenes;
a maxipensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
ortopensenes; a ortopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os voliciopensenes; a voliciopensenidade.
Fatologia: a ampliação da assistência; a progressão para assistência profissional; a ultrapassagem da assistência medíocre; a capacidade assistencial inata; a assistência erudita; as profissões assistenciais; o aprendizado advindo da assistência; o cenário assistencial acolhedor e favorável; as autorreflexões cosmoéticas e a autoconsciencioterapia ininterrupta balizando o crescendo assistencial; as itinerâncias em cursos de Consciencioterapia; a crise considerada oportunidade
de crescimento assistencial; a compreensão da condição de minipeça interassistencial no Cosmos;
a interligação fatos-parafatos; a assunção da responsabilidade assumida no Curso Intermissivo
(CI); os autobenefícios advindos de heterassistência não compreendidos pelo assistente; o bem-estar íntimo advindo do novo patamar assistencial; o background assistencial; a oportunidade do
aprendizado nos atendimentos consciencioterápicos; a inteligência evolutiva (IE) enquanto fonte
inspiradora da interassistencialidade consciencial.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as memórias do
Curso Intermissivo balizando a aplicação do crescendo assistencial; o investimento dos amparadores extrafísicos para qualificar o assistente; as extrapolações decorrentes das inspirações oriundas dos amparadores extrafísicos; os parafatos direcionando a assistência; o medo de errar superado pela experimentação e conexão com o amparo extrafísico; a amparabilidade extrafísica; a troca
de papéis assistenciais orientada pelos amparadores extrafísicos; a confiança nos amparadores extrafísicos; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a inspiração dos amparadores extrafísicos na identificação das prioridades evolutivas; a Central Extrafísica de Energia (CEE); a Central
Extrafísica da Fraternidade (CEF); o Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo (trio) das energias conscienciais entre amparador extrafísico–assistente–assistido; o sinergismo assistência-ação; o sinergismo intenção cosmoética–
–disponibilidade interassistencial; o sinergismo entendimento-autorresponsabilidade-assistência; o sinergismo fazer assistência–ser assistido; o sinergismo gratidão do assistido–gratidão do
assistente–gratidão dos amparadores; o sinergismo interassistencialidade teática–recuperação
de megacons.
Principiologia: o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da retribuição dos aportes recebidos; o princípio dos ganhos evolutivos; o princípio do exemplarismo interassistencial; o princípio de o menos doente ajudar o mais doente; o princípio do aproveitamento
máximo do tempo evolutivo; o princípio da restauração evolutiva.
Codigologia: o código pessoal de assistência; o código pessoal de fraternismo; o código
pessoal de generosidade; o código pessoal de Cosmoética (CPC) predispondo à interassistencialidade crescente; a qualificação interassistencial promovida pelo código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teática da interassistencialidade multidimensional; a teoria da evolução
consciencial; a teoria da evolução através da interassistencialidade; a teoria da inteligência evolutiva; a teoria da inseparabilidade grupocármica; a teoria do completismo existencial; a teoria
dos limites interassistenciais.
Tecnologia: a aplicação técnica do crescendo assistencial; a técnica das manobras fundamentais com as energias conscienciais (ECs); a técnica da tenepes; a técnica da minipeça interassistencial multidimensional; as técnicas autoconsciencioterápicas facilitadoras das etapas autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Voluntariologia: a laborterapia do voluntariado assistencial; os vínculos interassistenciais proexológicos no voluntariado; os voluntários das Instituições Conscienciocêntricas (ICs);
os voluntários da Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC); o voluntariado da interassistencialidade nos trabalhos de Apoio a Voluntários e Alunos (AVA); o paravoluntariado
interassistencial da conscin tenepessista; o voluntariado interassistencial sem radicalismos nem
doutrinações.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório
conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico do
estado vibracional; os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium, Holociclo e Holoteca); o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível dos Serenões;
o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível
da Ressomatologia.
Efeitologia: o efeito da assimilação das informações do CI na escolha da profissão assistencial; o efeito da interassistência na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o efeito de a interassistência aumentar o vínculo com a equipe extrafísica de amparadores; o efeito da autocognição
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propiciando a qualificação e o crescendo da assistência; o efeito da assistência na ampliação da
cognição quanto à realidade multidimensional; os efeitos equilibradores do autoparapsiquismo
interassistencial; o efeito da heteroabordagem assistencial na ampliação das autopercepções.
Neossinapsologia: as neossinapses obtidas por meio da interassistencialidade; as neossinapses patrocinadas pelos amparadores em prol do assistido; a aquisição de neossinapses cosmoéticas; as neossinapses automotivadoras; a aplicação assistenciológica das neossinapses; as
neossinapses da empatia; as neossinapses surgidas após os autenfrentamentos contínuos.
Ciclologia: o ciclo da reeducação e qualificação interassistencial; o ciclo assistencial
assim–exteriorização energética–desassim; o ciclo do autaperfeiçoamento interassistencial aumentando a autoconfiança; o ciclo aportes recebidos–benesses assistenciais distribuídas; o ciclo
recuperação de cons–autorresponsabilidade; o ciclo ex-assistido–neoassistente; o ciclo da desconstrução de retroideias ultrapassadas através da auto e heterassistência.
Enumerologia: a assistência médica; a assistência psicoterápica; a assistência energética; a assistência psicossomática; a assistência mentalsomática; a assistência multidimensional;
a assistência consciencioterápica. O ato de enxergar à frente; o ato de informar sem o objetivo de
convencer; o ato de não cobrar; o ato de querer ajudar as conscin e consciexes; o ato de saber calar; o ato de se deixar assistir recebendo heterocríticas; o ato de ver o trafor alheio.
Binomiologia: o binômio assistência instintualassistência erudita; o binômio abordagem intrafísicaabordagem extrafísica; o binômio afetividade-assistencialidade; o binômio autodiscernimento-afetividade; o binômio assistência-responsabilidade; o binômio experiência-aprendizagem; o binômio ideal conectar amparadoresanular assediadores.
Interaciologia: a interação assistente-assistido; a interação consciencioterapeuta-evoluciente; a interação médico-paciente; a interação professor-aluno; a interação autodesassédio-heterodesassédio; a interação faculdades mentais–percepções extrassensoriais.
Crescendologia: o crescendo assistencial; o crescendo assistência egocármica–assistência grupocármica–assistência policármica; o crescendo assistência intrafísicaassistência extrafísica; o crescendo assistência médica–assistência consciencioterápica; o crescendo assistência monoglota–assistência poliglota; o crescendo assistência taconística–assistência tarística;
o crescendo egoísmo patológico–altruísmo salutífero.
Trinomiologia: o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio interassistencial
acolhimento-esclarecimento-encaminhamento; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio fato-autodiscernimento-interpretação; o trinômio crise-reação-reerguimento; o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio (quarteto) amparador do assistido–amparador do tenepessista–tenepessista–assistido.
Antagonismologia: o antagonismo abertismo consciencial / fechadismo consciencial;
o antagonismo extroversão egoica / introversão assistencial; o antagonismo altruísmo / egoísmo;
o antagonismo atrator de amparador / atrator de assediador; o antagonismo interassistência policármica / assistência egocármica; o antagonismo amor doador / amor credor.
Paradoxologia: o paradoxo de o assistente ser o mais assistido.
Politicologia: a interassistenciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; conscienciocracia; a lucidocracia; a maxiproexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na conquista da autolucidez consciencial.
Filiologia: a conscienciofilia; a evoluciofilia; a cogniciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a assistenciofobia; a neofobia; a xenofobia; a recexofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome de burnout; a profilaxia da síndrome da subestimação da capacidade assistencial; a superação da síndrome da insegurança; o controle da síndrome do ansiosismo; a abolição da síndrome do medo; a superação da síndrome do infantilismo;
a evitação da síndrome do perfeccionismo contribuindo para o autodesempenho interassistencial.
Maniologia: a mania de subestimar; a mania de atribuir toda falha assistencial à dificuldade do assistido; o fim da egomania; a mania de postergar a assistência; a mania de querer ser
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sempre assistido; a mania de não refletir sobre o prioritário assistencial; a mania de não se colocar no lugar do outro.
Mitologia: o mito da perfeição do assistente; o mito da infalibilidade do assistente;
o mito da neutralidade no processo interassistencial; o mito da boa vontade e boa intenção ser
suficiente; o descarte do mito da superioridade do assistente; o mito de fazer assistência significar agradar sempre.
Holotecologia: a argumentoteca; a assistencioteca; a intelectoteca; a mentalsomatoteca;
a proexoteca; a tenepessoteca; a energossomatoteca; a retrocognoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Autoconsciencioterapeuticologia; a Autocogniciologia; a Autodesassediologia; a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Autopesquisologia; a Conviviologia; a Evoluciologia; a Extrafisicologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: 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 cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo;
o duplista; o duplólogo; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o homem de
ação; o intelectual; o intermissivista; o inversor existencial; o macrossômata; o maxidissidente
ideológico; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o proexista; o proexólogo; o projetor consciente; o reciclante existencial; o reeducador; o tenepessista; o tertuliano; o teletertuliano;
o tocador de obra; o verbetólogo; o voluntário.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;
a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga;
a duplista; a duplóloga; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a mulher de
ação; a intelectual; a intermissivista; a inversora existencial; a macrossômata; a maxidissidente
ideológica; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a proexista; a proexóloga; a projetora consciente; a reciclante existencial; a reeducadora; a tenepessista; a tertuliana; a teletertuliana; a tocadora de obra; a verbetóloga; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens benevolus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens
energeticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens lucidus; o Homo sapiens paraperceptivus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens progressivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicrescendo assistencial = o ato de priorizar a tares em detrimento da
tacon; maxicrescendo assistencial = o ato de expandir a assistência da tenepes pela implantação
de ofiex.
Culturologia: a cultura da intercompreensão; a cultura da grupalidade; a cultura da interassistencialidade cosmoética.
Traforologia. Sob a ótica da Consciencioterapia, eis por exemplo, na ordem alfabética,
37 trafores das conscins predispostas ao crescendo assistencial:
01. Abertismo consciencial.
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02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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Altruísmo.
Anticonflituosidade íntima.
Assertividade.
Autocognição.
Autoconfiança.
Autoconscientização multidimensional (AM).
Autoimperturbabilidade.
Autorganização.
Bom humor.
Calculismo cosmoético.
Conectividade com a equipex.
Continuísmo.
Cordialidade.
Determinação.
Discernimento.
Disponibilidade assistencial.
Domínio das bioenergias.
Empatia.
Flexibilidade mental.
Força presencial.
Gratidão.
Humanitarismo.
Inteligência contextual.
Inteligência evolutiva.
Maturidade emocional.
Neofilia.
Ortopensenidade.
Ponderação.
Predisposição assistencial.
Projetabilidade lúcida (PL).
Prudência.
Reciclofilia.
Saúde somática.
Soltura holochacral.
Taquipsiquismo.
Tranquilidade íntima.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo assistencial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Amparabilidade: Amparologia; Homeostático.
04. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Assistente amador: Assistenciologia; Neutro.
07. Crescendo egocentrismo-interassistencialidade: Recexologia; Homeostático.
08. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
09. Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Gabarito assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
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11.
12.
13.
14.
15.

Inteligência interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
Perfil assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

A ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE ASSISTENCIAL
COSMOÉTICA E TARÍSTICA DEMONSTRA SINAIS DE MUDANÇA DO EGOÍSMO PARA O ALTRUÍSMO E COMPROMETIMENTO DA CONSCIN COM O CURSO INTERMISSIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se disponibilizou intimamente para aumentar
a assistência? Qual o saldo da interassistência na FEP?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.552 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; 1 microbiografia; glos. 650
termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
227, 228, 739 e 750.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 235 a 242.
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 126 a 140.
4. Idem; Nossa Evolução; revisores Alexander Steiner & Sheila Guia; 168 p.; 15 caps.; 149 abrevs.; 1 E-mail;
1 foto; 1 microbiografia; 162 perguntas; 162 respostas; 1 website; glos. 282 termos; 6 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 14, 20 e 63.
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 403 a 424.
6. Wood, John; Saí da Microsoft para Mudar o Mundo (Leaving Microsoft to Change the World); revisores
José Tedin Pinto; Luis Américo Costa; & Tereza da Rocha; trad. Mário Molina; 240 p.; 24 caps.; 20 x 13 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2007; páginas 1 a 240.
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CRESCENDO CENTRÍPETO RECÉXIS-RECIN
(EVOLUCIORRECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crescendo centrípeto recéxis-recin é a ação progressiva ou evolução da
consciência para o centro de si mesma por meio de reciclagens intraconscienciais (Intraconscienciologia), quando são geradas pelas mudanças realizadas nos contextos existenciais de vida exteriores a ela (Extraconscienciologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. A palavra centrípeto vem do idioma Francês,
centripète, adaptação do termo científico do idioma Latim, centripeta, criado pelo cientista inglês
Isaac Newton (1642–1727), constituído de centrum, ―centro‖, e petere, ―dirigir-se a‖. Surgiu no
Século XVII. O primeiro prefixo re procede do idioma Latim, re, ―retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço, intensificação‖. O termo ciclo advém do mesmo idioma Latim, cyclus,
―período de anos‖, e este do idioma Grego, kúklos, ―círculo; roda; esfera‖. Apareceu no Século
XVIII. O prefixo intra provém do mesmo idioma Latim, intra, ―dentro de; no interior de; no intervalo de‖. A palavra consciência vem igualmente 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 vocábulo existencial deriva do
idioma Latim Tardio, existentialis, ―existencial‖, de existere, ―aparecer; nascer; deixar-se ver;
mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Crescendo centrípeto reciclagem existencial–reforma íntima.
2. Crescendo da internalização das reciclagens.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo centrípeto recéxis-recin, crescendo centrípeto elementar recéxis-recin e crescendo centrípeto avançado recéxis-recin são neologismos
técnicos da Evoluciorrecexologia.
Antonimologia: 1. Ciclo de recéxis continuadas. 2. Ciclo de recins continuadas. 3. Ciclo contínuo recin-recéxis. 4. Crescendo centrífugo recin-recéxis. 5. Crescendo consolidador recin autocrítica–recéxis.
Estrangeirismologia: a self-help mentalsomática.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à maturescência da autoconscienciocentragem.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Recins precedem recéxis. Há recéxis pró-recins.
Coloquiologia: o ato de parar para pensar.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas em ordem alfabética:
1. “Evoluciorrecexologia. Vivemos, no caminho da evolução, em reciclagens contínuas. A recéxis, e notadamente a recin, combatem o apriorismo e a apriorismose. Isso é a Evoluciorrecexologia”.
2. “Reciclagens. A reciclagem intraconsciencial, ou recin, rigorosa, é pré-requisito indispensável à reciclagem existencial, ou recéxis. Não há recéxis consolidada sem haver, antes,
a recin autocrítica”.
3. “Reciclologia. Toda reciclagem, recéxis ou recin, na intra ou na extrafisicalidade,
sem a Cosmoética, é mera burla e inutilidade”.
Filosofia: o Autabsolutismo orientado pelo pilar holofilosófico da Conscienciologia:
Cosmoeticologia, Universalismologia e Megafraternismologia.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorrenovação evolutiva; a libertação do holopensene automimético; o fluxo dos automaterpensenes consciencioterápicos; a qualificação continuada da autopensenização; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a retilinearidade autopensênica; os grafopensenes;
a grafopensenidade instigando reciclagens prioritárias; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; o materpensene da interassistencialidade paradireitológica; o autopensene prioritário;
a autopensenidade do paradever de entrosamento harmônico com o Cosmos.
Fatologia: a evolução centrípeta da recéxis às conexões interneuroniais; o fato de a recéxis (mudança externa) nem sempre provocar recin (melhoria intraconsciencial); o alívio da pressão externa permitindo recin inexorável; as mudanças externas ampliando as atividades cerebrais;
a inversão pontual em considerar a recéxis precedente à recin; a reciclagem integrada; as reciclagens incessantes; o fato de recins e recéxis nem sempre serem comparáveis entre si quanto ao
avanço evolutivo; o fato de a reciclagem íntima sempre afetar a manifestação consciencial; o hábito saudável das recins consecutivas; a atualização cognitiva frente às rebordosas da vida; o melhor aproveitamento intraconsciencial das experiências oportunas; a evolução consciencial enquanto acúmulo de recins; a corporificação das recins evidenciada na mudança de temperamento;
a autorrenovação sadia; a autocatálise evolutiva; a autorreeducação cosmoética; a autolibertação;
o movimento centrípeto do alcance cognitivo da própria consciencialidade; o reconhecimento da
autorrealidade intraconsciencial; o autodidatismo; o avanço mentalsomático; a Bitraforologia; as
autorreestruturações prioritárias na matriz mental; o entendimento da própria intencionalidade;
a revisão dos valores pessoais; a autofocalização holossomática; a evitação das autofugas; as resoluções dos autoconflitos; a conquista da autossuficiência evolutiva; a levedação evolutiva; a propulsão da vontade na autevolução; o fato de a vida humana ensinar as reciclagens necessárias;
a lógica do périplo evolutivo; a práxis da Descrenciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as mudanças paracerebrais resultantes do Curso Intermissivo (CI);
a megarreciclagem intraconsciencial da consciex intermissivista; os paraengramas renovados sendo alicerce das recins; a atuação da parapsicoteca; as vivências extracorpóreas no fenômeno da
projeção lúcida (PL); a recuperação de megacons; os vínculos interdimensionais experimentados
na tenepes; a eliminação dos bloqueios holochacrais; as autopesquisas retrocognitivas; a fixação
parapsíquica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo acabativa da recin–acabativa da recéxis; o sinergismo
cérebro-paracérebro; o sinergismo autocrítica-heterocrítica; o sinergismo autocognição-autoparapsiquismo; o sinergismo abertismo consciencial–autoconscienciometria; o sinergismo autorreflexão-autodiscernimento; o sinergismo Paradireito-Paradever.
Principiologia: o princípio básico da recéxis “substituição do pessimismo pelo otimismo”; o princípio de a recin depender somente da vontade da consciência; o princípio da autorreeducação evolutiva; o princípio da causalidade recursiva; o princípio da cobaiagem consciencial
recíproca; o princípio da recuperação de cons; o princípio do posicionamento pessoal (PPP);
a renovação dos princípios pessoais alicerçada na Cosmoeticologia.
Codigologia: os códigos evolutivos dos intermissivistas; o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando a prioridade reciclogênica; a observância do auto e heterexemplarismo enquanto alínea do código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da reciclagem consciencial; a teoria da espiral evolutiva, consciencial, inarredável e infinita.
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Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da equação a longo prazo de 1% de heteropesquisa (centripetação) e 99% de
autopesquisa (centrifugação).
Voluntariologia: os voluntários da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Recexologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Proexologia;
o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Paracronologia; o Colégio Invisível
da Conviviologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: o efeito de pequenas mudanças contextuais no êxito da recin; o efeito das
autoconvicções nas recins; o efeito da recin na mudança da manifestação consciencial.
Neossinapsologia: a reestruturação neossináptica (recin) enquanto pré-requisito para
a consolidação das manifestações conscienciais renovadas (recéxis); os gargalos das recins necessárias podendo ser minorados pela exercitação das neossinapses associadas às mudanças existenciais singelas; a intermitência avanço-retrocesso no temperamento indicando ausência de neossinapses maduras; a evolução neossináptica no processo de internalização das recéxis.
Ciclologia: o ciclo evolutivo recéxis-recin; o ciclo centrípeto experiência-aprendizado;
a recin profunda sendo preparada pelo ciclo identificação do megatrafar–análise do materpensene–estabelecimento do megafoco; o ciclo autointrospecção-recin; o ciclo mudança do temperamento–consolidação da recéxis; o Curso Intermissivo preparando o intermissivista para o ciclo de
recins e recéxis contínuas; o ciclo descarte dos resquícios–aceleração sadia da História Pessoal.
Enumerologia: o centripetismo da heteranálise à autopesquisa; o centripetismo da heterocrítica à autocrítica; o centripetismo do heterodesassédio à autodesperticidade; o centripetismo
da grupopensenidade à autopensenidade; o centripetismo do paradever ao autocomprometimento;
o centripetismo da cosmovisão à endovisão; o centripetismo do universalismo à autoconsciência.
Binomiologia: o binômio Cerebrologia-Paracerebrologia; o binômio inteligência evolutiva–autorreciclagens; o binômio teática-verbação; o binômio vontade-realização; o binômio explicitude-implicitude; o binômio centrifugação-centripetação; o binômio convivialidade–introspecção sadia; o binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento.
Interaciologia: a interação autoconscienciometria-autoconsciencioterapia.
Crescendologia: o crescendo centrípeto recéxis-recin.
Trinomiologia: o trinômio choque de realidade–crise de crescimento–reciclagem da intraconsciencialidade.
Polinomiologia: o polinômio Intraconscienciologia-Extraconscienciologia-Interconscienciologia-Paraconscienciologia-Policonscienciologia-Epiconscienciologia.
Antagonismologia: o antagonismo inside / outside; o antagonismo atividade mental
/ ação experimental; o antagonismo autorreflexão / vivência; o antagonismo recin essencial / recéxis superficial; o antagonismo mudança de ego / mudança de casa; o antagonismo minirrecéxis
/ megarrecin; o antagonismo megarrecéxis / minirrecin.
Paradoxologia: o paradoxo de o gargalo da reciclagem íntima poder ser superado pela
mudança do exterior à consciência; a constância paradoxal das autorreciclagens ininterruptas;
o paradoxo da autorreflexão; o paradoxo da insatisfação evolutiva; o paradoxo de a mudança
(recin) ser a única coisa de fato permanente (evolução); o paradoxo de a autorrecin poder promover a aceleração das reciclagens grupocármicas; o paradoxo de o crescimento centrípeto das
reciclagens ser antiegoico.
Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei do livre arbítrio; a lei da inevitabilidade evolutiva.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a intraconscienciofilia; a priorofilia; a decidofilia; a recexofilia; a recinofilia; a assistenciofilia.
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Fobiologia: a superação da autoconscienciometrofobia.
Sindromologia: a inadequação da síndrome da dispersão consciencial; o enfrentamento
da síndrome da autossubestimação; a vigilância à síndrome do infantilismo.
Maniologia: a assepsia da patomania.
Mitologia: o mito de chegar à recin somente pela recéxis; o mito da consolidação da recéxis sem recin.
Holotecologia: a recexoteca; a cognoteca; a egoteca; a conscienciometroteca; a evolucioteca; cosmovisioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciorrecexologia; a Autorreeducaciologia; a Autopriorologia; a Autopesquisologia; a Raciocinologia; a Intencionologia; a Autocogniciologia; a Autodiscernimentologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin semperaprendente; a conscin macrossômata; a conscin tenepessista; a conscin ofiexista; a conscin maxidissidente.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o homem de ação.
Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a proexista;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens
autodeterminatus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo centrípeto elementar recéxis-recin = aquele resultante na cognição necessária à teática da autassistência egocármica; crescendo centrípeto avançado recéxis-recin = aquele resultante na cognição necessária à teática da interassistência policármica.
Culturologia: a cultura da atenção às prioridades evolutivas; a cultura da Reciclologia;
a cultura da Evoluciologia.
Holomaturescência. De acordo com os estudos da Conscienciologia, a direção centrípeta das reciclagens cosmoéticas modifica para melhor a cognição da consciência quanto à realidade
autevolutiva no Cosmos, aumentando a condição holomaturológica intraconsciencial e, posteriormente, a predisposição à megafraternidade, com lucidez e discernimento.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-

Enciclopédia da Conscienciologia

7591

trais, evidenciando relação estreita com o crescendo centrípeto recéxis-recin, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
02. Análise egológica: Heterocriticologia; Nosográfico.
03. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Automutação: Recexologia; Homeostático.
05. Autopesquisa inarredável: Autopesquisologia; Neutro.
06. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Crescendo das autossuperações: Crescendologia; Homeostático.
08. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
09. Descarte dos resquícios: Recexologia; Homeostático.
10. Equilíbrio dinâmico: Paramatematicologia; Neutro.
11. Maximização do microuniverso consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
12. Reciclagem integrada: Recexologia; Homeostático.
13. Recin: Recexologia; Homeostático.
14. Recin intermissiva: Pararrecinologia; Homeostático.
15. Viragem autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.

AS CONJUNTURAS TRANSITÓRIAS DAS AUTOVIVÊNCIAS
ETERNIZAM-SE QUANDO OS APRENDIZADOS DAÍ ADVINDOS CONSOLIDAM PARAENGRAMAS EVOLUTIVOS, COMO
INDICADO NO CRESCENDO CENTRÍPETO RECÉXIS-RECIN.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe o alcance da análise de precedência entre recins e recéxis fundamentando a espiral evolutiva da consciência? Qual tem sido a aplicação
prática autevolutiva de acordo com o crescendo centrípeto recéxis-recin?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 850 e 991.
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; página 100, 117, 187 e 212.
3. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas
976 e 995.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 751 e 833.
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 1.425 e 1.426.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 682.
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CRESCENDO DAS AUTOSSUPERAÇÕES
(CRESCENDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crescendo das autossuperações é o movimento progressivo da consciência caracterizado pela escalada de ações de autodiscernimento e inteligência evolutiva, coordenando sucessivas mudanças de patamar consciencial, a partir da autoqualificação atributiva
e holopensênica, com efeitos libertários cosmoéticos, nem sempre explícitos.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, “crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O elemento de composição auto vem do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; por si próprio‖. O termo superação deriva do idioma Latim, superatio, ―ação de vencer; alcançar; conseguir‖, de superare, ―elevar-se acima de; superar-se‖. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Crescendo das recéxis. 2. Crescendo da semperaprendência pessoal. 3. Crescendo da autoqualificação consciencial. 4. Crescendo da autoproficiência evolutiva.
5. Crescendo cosmoconsciencial.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 21 cognatos derivados do vocábulo superação:
autossuperação; autossuperar; heterossuperação; insuperabilidade; insuperada; insuperado; insuperável; maxiautossuperação; maxissuperação; megassuperação; miniautossuperação; minissuperação; pseudossuperação; superada; superado; superador; superadora; superande; superante; superar; superável.
Neologia. As 4 expressões compostas crescendo das autossuperações, minicrescendo
das autossuperações, maxicrescendo das autossuperações e megacrescendo das autossuperações
são neologismos técnicos da Crescendologia.
Antonimologia: 01. Crescendo das autocorrupções. 02. Crescendo da Autenganologia. 03. Crescendo das interprisões grupocármicas. 04. Crescendo das pendências evolutivas.
05. Crescendo das imaturidades. 06. Crescendo do prejuízo sorrateiro. 07. Crescendo da autassedialidade. 08. Crescendo dos megatrafares. 09. Crescendo da neofobia estagnante. 10.
Fossilização baratrosférica.
Estrangeirismologia: o evolutionary selfincrease; os acid tests antidispersão; a überwindung; o échec (a ação de aprender); o breakthrough evolutivo; a learnability; o tour de force
evolutivo; o kaizen; o Recexarium; as smart choices; o upgrade evolutivo.
Atributologia: o predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à inteligência evolutiva.
Megapensenologia. Eis 6 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Tenepes:
autossuperações interassistenciais. Autevolução inclui gargalos. Existem autossuperações mutiladas. A evolução continuará. Superemo-nos incessantemente, produzindo. Vamos suar sangue.
Coloquiologia. O argumento ―muito ajuda quem não atrapalha‖; o dizer ―os cães ladram
e a caravana passa!‖.
Citaciologia. Scribendi nulus finis (Fábulas, de Fedro, 30 a.e.c.–44 e.c.). Nosce te ipsum
(inscrição no templo de Apolo, cidade de Delfos, Grécia).
Unidade: a unidade de medida da qualidade da autossuperação é a recin.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da semperaprendentia; o holopensene da autorganização proexológica; o holopensene pessoal da reciclagem contínua; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a lucidez autos-

Enciclopédia da Conscienciologia

7593

superadora quanto ao desviacionismo antiproéxis; os criticopensenes cosmoéticos; a criticopensenidade; a autossustentabilidade pensênica no processo de autossuperação; os prioropensenes voltados à Liberaciologia; a prioropensenidade na superação; a prioropensenidade na encruzilhada
das recorrentes possibilidades de superação.
Fatologia: a opção pela correção; os desafios interconscienciais; o movimento de convergência existencial em prol da vivência das prioridades interassistenciais; o amadurecimento
pessoal quanto à vivência da incorruptibilidade cosmoética; o mudancismo consequente e responsável; a prospectiva autevolucionária; o propulsor da vontade; o aprendizado derivado das doenças e crises, priorizando a reflexão e autossuperação, sem necessidade de fixação na dor; a higiene pensênica ante à fixação nos ressentimentos; o mapeamento das fissuras conscienciais; o Manual de Prioridades Pessoais (MPP); a pri-pri; a cláusula pétrea da proéxis; a ênfase do loc interno, em detrimento à ditadura imposta dos modismos e loc externo; o mapeamento dos erros contumazes sem autodepreciação; a automotivação evolutiva; a preceptoria afinizada e elucidativa
junto aos jovens; a recin; o pé-de-meia; a recéxis; o desafio do novo cenário; a recuperação de
cons; os acertos egocármicos; os acertos grupocármicos; os acertos policármicos; o trafor
consequente; a reconciliação; o tenepessismo; o esnobismo técnico cosmoético pró-evolutivo; os
assuntos e as lembranças difíceis de abordar, a serem superados e encaminhados para ofiex; o padrão sempiterno; a iniciativa planetária pioneira; a autodessacralização; a postura antiqueixa; a interconfiança; o omniquestionamento; a subsunção proexológica; a planilha evolutiva; a eficácia
evolutiva; o ponto evolutivo; a conscienciocentragem; o duplismo avançado com interlocução,
abertismo e sem sacralização; a lucidez autossuperadora quanto ao desviacionismo antiproéxis;
a necessidade periódica intrafísica de desassédio; o proexograma; a autorretratação pública desassediadora; a viragem evolutiva; a reproéxis; o ciclo sementeira-colheita; a desperticidade consolidada; a reparação da rota evolutiva; a Macrossomatologia; a radicação vitalícia na Cognópolis; o prenúncio do aparecimento dos evoluciólogos; o completismo existencial; o maxicompletismo; a extraproéxis; as sincronicidades; o fluxo do Cosmos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Ficha Evolutiva
Pessoal (FEP); a identificação e autossuperação das afinidades alavancadoras junto a determinadas conscins e consciexes; a identificação e autossuperação das afinidades atravancadoras e baratrosféricas junto a determinadas conscins e consciexes; a paracrise de crescimento; a directrix internalizada a partir de inspiração dos Serenões no período da intermissibilidade; o acesso às Centrais Extrafísicas; a Parageografia; o encontro junto ao amparador extrafísico; o encontro junto ao
evoluciólogo; o planejamento para a próxima ressoma; a comunidade extrafísica Interlúdio.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Conscienciometrologia-Consciencioterapia; o sinergismo autodesempenho-autossuperação; o sinergismo autossuperação–renovação consciencial;
o sinergismo patológico estagnação–regressão evolutiva; o sinergismo vontade decidida–intenção sadia; o sinergismo cosmoético Teaticologia-Verbaciologia.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o principium prioritarius;
o princípio essencial da megafraternidade; o princípio da Descrenciologia vivenciado; o princípio cosmoético de não se acumpliciar com o erro identificado; o princípio do autesforço insubstituível; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio do “isso também
passa”; o princípio autossuperador de acumular aprendizados; o princípio da prioridade compulsória; o princípio da glasnost; o princípio da evolução consciencial, inarredável e infinita.
Codigologia: a Criteriologia autodiscernidora para identificar e questionar os códigos
obsoletos ou inadequados; o código pessoal de Cosmoética (CPC) com base no estudo da Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP); a elaboração comprometida e sincera do código duplista de Cosmoética
(CDC); a elaboração conjunta do código grupal de Cosmoética (CGC) sem hipocrisia nem louvaminhas.
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Teoriologia: a teoria da Invexologia; a teoria da Recexologia; a teoria da inteligência
evolutiva; a teoria do megafoco existencial; a teoria da Proexologia; a teoria da
Conscienciometrologia; a teoria do cognopolitismo; a teoria do omnissocialismo no âmbito da
Serenologia; a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria da Consciex Livre.
Tecnologia: a técnica de observação, reconhecimento e aprendizado derivados dos próprios erros; a técnica do detalhismo exaustivo; a técnica da circularidade aplicada aos desafios
evolutivos; a técnica do inventariograma; as técnicas autoconscienciométricas depurando a autoverbação; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da qualificação contínua; a técnica da autoqualificação pensênica; a priorização das técnicas interassistenciais ante as técnicas de competição e emulação social; a técnica de energizar as interações descompensadas; o uso de técnicas
de ampliação da lucidez e de autoconscientização multidimensional; as técnicas de autoqualificação cosmoética.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de Autopesquisologia; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico de técnicas projetivas;
o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da
imobilidade física vígil; o laboratório conscienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório
conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico diuturno da convivência
na Cognópolis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Tenepessistas;
o Colégio Invisível dos Inversores; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas; o Colégio
Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível da Extrafisicologia; o Colégio Invisível
dos Serenões.
Efeitologia: o efeito halo da centragem consciencial; os efeitos catalíticos do autodesassédio; os efeitos sadios da correção imediata; o efeito do amadurecimento conviviológico;
o efeito da harmonização do círculo afetivo; o efeito halo da consolidação da dupla evolutiva;
o efeito halo da conduta exemplarista cosmoética.
Neossinapsologia: as crises de crescimento geradoras de neossinapses; o voluntariado
pesquisístico proporcionando neossinapses; as neossinapses derivadas das tertúlias conscienciológicas; as neossinapses criadas na elaboração de verbetes enciclopédicos; as neossinapses originadas dos debates periódicos; as neossinapses como decorrência do omniquestionamento; as
neossinapses advindas da Holomaturologia.
Ciclologia: os ciclo fase introdutória–fase executiva–fase conclusiva; o ciclo dos erros,
acertos, reciclagens e autorretratações; a relevância do cérebro intelectualmente ativo em todo
o ciclo etário da conscin lúcida; o ciclo interassistencial aprender-ensinar; o ciclo de desconstrução de retroideia; o avanço qualitativo no ciclo multiexistencial pessoal (CMP); a identificação do ciclo pessoal de desperdícios das autopotencialidades existenciais; a imersão contínua
e aceleração da história pessoal através do ciclo mentalsomático; o ciclo tempo de saturação–
–tempo de relaxação; o ciclo autoconscienciométrico; a passagem para o ciclo evolutivo mentalsomático ocorrendo após a eliminação dos pontos cegos da autocognição; o ciclograma evolutivo.
Enumerologia: o ato de interassistir; o ato de analisar; o ato de aprender; o ato de esclarecer; o ato de autocorrigir; o ato de desassediar; o ato de liberar. A autopesquisa; o autodiagnóstico; o autenfrentamento; o autodessassédio; a autoreeducação; a autevolução; a autossuperação.
Binomiologia: o binômio crise-interassistência; o binômio inspiração-transpiração;
o binômio egão-orgulho; o binômio autesforço-autossuperação; o binômio autexperiência-adcons; o binômio adcons-autossuperação; o binômio megarreflexão-maxipercepção; o binômio
saldo da FEP–categoria da amparabilidade; o binômio ataraxia-Liberaciologia; o binômio crise
de crescimento–desenvolvimento.
Interaciologia: a interação preceptor-aluno; a interação autassédio-autodesassédio;
a interação autodesassédio-autossuperação; a interação aportes existenciais–retribuição na per-
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formance autoproexológica; a interação materpensene pessoal–directrix–megafoco proexológico
vivenciado; a interação retrovidas–vida atual.
Crescendologia: o crescendo das autossuperações; o crescendo Helenismo–Conscienciologia; o crescendo descobrimento de talentos–maxiplanejamento–fase executiva–compléxis;
o crescendo compreensão-reeducação-ressocialização; o crescendo egocarma-grupocarma-policarma; o crescendo crise-crescimento; o crescendo preferências subumanas–preferências evolutivas; o crescendo evolutivo vírus-Serenão; o crescendo artigo–aula–livro–obra-prima; o crescendo tacon-tares; o crescendo casal incompleto–dupla evolutiva; o crescendo questão oportuna–solução libertadora; o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo inversor calouro–inversor veterano; o crescendo proéxis-maximoréxis-reproéxis.
Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio
grupalidade-planificação-sincronismo; o trinômio crise-reação-reerguimento; o trinômio observação crítica–processamento cognitivo–ação certeira; o trinômio ideal megatrafor–megafoco–
–materpensene pessoal.
Polinomiologia: o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar.
Antagonismologia: o antagonismo problemática / solucionática; o antagonismo duplismo evolutivo / vedetismo da promiscuidade estagnadora; o antagonismo policarma / egocarma;
o antagonismo princípio da autevolução / princípio espúrio do autocomodismo; o antagonismo
consciência amplificada / consciência reprimida; o antagonismo vontade de acertar / medo de
errar; o antagonismo evolução / autocastração; o antagonismo estagnação / reconciliação; o antagonismo belicismo / voliciolina pacifista.
Politicologia: a cognocracia; a conscienciocracia; a teática da democracia pura; a lucidocracia; a meritocracia evolutiva; a argumentocracia cosmoética; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da Seriexologia; a lei do maior esforço evolutivo aplicado na vivência
da autocoerência; a lei de causa e efeito; a lei da maior inteligência aplicada à manutenção da
autolucidez; a lei da solidariedade cosmoética evolutiva; a lei do maior esforço interassistencial
aplicado à policarmalidade; a lei da meritocracia evolutiva.
Filiologia: a crescendofilia; a questionofilia; a experimentofilia; a invexofilia; a tertuliofilia; a autocriticofilia; a definofilia; a cosmoeticofilia.
Mitologia: o mito da transposição de desafios sem autesforço; o mito da autossuperação da inibição sem exposição; o mito da mudança de patamar sem autocrítica; o mito da aceleração evolutiva sem autodesassédio; o mito da aceleração espiral com base no esforço sem autodiscernimento; o mito da aceleração pessoal com base na sede de poder; a mitoclastia inerente
à condição do ser desperto.
Holotecologia: a autopesquisoteca; a biografoteca; a invexoteca; a cicloteca; a proexoteca; a parafenomenoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Crescendologia; a Autossuperaciologia; a Recexologia; a Cronoevoluciologia; a Atributologia; a Autodiscernimentologia; a Autevoluciologia; a Intermissiologia;
a Experimentologia; a Conviviologia; a Retrocogniciologia; a Proexologia; a Intencionologia;
a Voliciologia; a Decidologia; a Coerenciologia; a Invexologia; a Teaticologia; a Holomaturologia; a Seriexologia; a Extrafisicologia; a Megafocologia; a Ofiexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin baratosférica; a consbel; a consréu; a consciência transmigrada;
a consciênçula; a conscin eletronótica; o compassageiro evolutivo; a consciência mentalsomaticamente desequilibrada; a conscin-problema; a consciência interassistencial; a conscin sem curso
intermissivo; a conscin fonte cognitiva; a isca inconsciente; a isca humana lúcida; a consciência
heteroperdoadora; a conscin-trator; a consciência autodiscernidora; a consciência autoconsciente;
a conscin enciclopedista; o ser desperto; a conscin-solução; a conscin desprogramada; a Consciex
Livre.

Enciclopédia da Conscienciologia

7596

Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o abridor de caminho; o escritor respaldado pela
autopesquisa; o autodecisor; o intermissivista; o tenepessista; o sistemata; o projetor consciente;
o conscienciólogo; o epicon; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo; o Serenão.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a abridora de caminho; a escritora respaldada pela autopesquisa; o autodecisora; a intermissivista; a tenepessista; a sistemata; a projetora consciente; a consciencióloga; a epicon; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga; a Serenona.
Hominologia: o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens evolutiologicus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicrescendo das autossuperações = a vivência do autotraforismo; maxicrescendo das autossuperações = a vivência do intermissivista com a tridotalidade consolidada;
megacrescendo das autossuperações = o alcance da megagescon, do maxicompléxis e da maximoréxis.
Culturologia: o uso do autodiscernimento quanto às automimeses culturais; a cultura da
Homeostaticologia; a cultura parapsíquica interassistencial; a cultura da Autoconscienciometrologia; a cultura da Cosmoeticologia; a cultura da Autopriorologia; a cultura do ortoexemplarismo pautado na directrix intermissiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo das autossuperações, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
04. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
05. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
06. Cinco ciclos: Autoproexologia; Homeostático.
07. Crescendo evolutivo: Crescendologia ; Homeostático.
08. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
09. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia; Homeostático.
10. Gargalo operacional: Experimentologia; Homeostático.
11. Intermissão mudancista: Intermissiologia; Homeostático.
12. Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
13. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
14. Progressão permanente: Autevoluciologia; Neutro.
15. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

O CRESCENDO DAS AUTOSSUPERAÇÕES REPRESENTA
A ACELERAÇÃO EVOLUTIVA DA CONSCIN LÚCIDA CAPAZ DE DECISÕES ACERTADAS E AUTOCORREÇÃO COM
AUTODISCERNIMENTO NA ALAVANCAGEM DA PROÉXIS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, como avalia a própria qualificação atributiva
e holopensênica, na perspectiva do crescendo das autossuperações? Quais atributos pessoais
precisam ser mais trabalhados e quais traços merecem ser resolvidos prioritariamente?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura Através da Reconciliação: Um Estudo Prático Sobre Afetividade; pref. Cristina
Arakaki; revisores Alexander Steiner; et al.; 354 p.; 11 caps.; 20 cenografias; 1 entrevista; 56 enus.; 72 filmes; 6 ilus.;
1 índice de expressões e ditos populares; 25 infografias; 5 quadros sinópticos; 4 questionamentos; 2 tabs.; 17 técnicas;
5 teorias; 324 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3 a Edição Revisada e Aumentada; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 53, 186 e 208.
2. Chalita, Adriana; et al; Org.; Auto-superação Através da Autoconsciencioterapia; Artigo; Anais do I Simpósio de Autoconsciencioterapia; Revista; Trimestral; Organização Internacional de Consciencioterapia (OIC) & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 53, 65 e 121.
3. 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 231 e 843.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus.; 7 índices; 3 infografias; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5
x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 262 e 1.103.
5. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p.; 1 biografia; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 16 endereços; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14
ilus.; 2 pontoações; 3 seções; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; glos. 12.576 megapensenes
trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 183 e 324.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248 p.; 525
caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm; enc.; 10ª
Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2010; página 574.
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CRESCENDO

DO

AUTOPOSICIONAMENTO
(VERBACIOLOGIA)

CONSCIENCIOLÓGICO

I. Conformática
Definologia. O crescendo do autoposicionamento conscienciológico é a ampliação gradativa da postura pessoal teática de base universalista, megafraterna e cosmoética por parte da
conscin lúcida, homem ou mulher, frente às interações diárias, intra ou extrafísicas, fundamentando-se racionalmente nos princípios holofilosóficos da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecerse; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O elemento de composição auto vem do idioma
Grego, autós, ―eu mesmo; por si próprio‖. A palavra posicionamento deriva do idioma Latim, positio, ―ação de por, de colocar; posição; situação‖. Surgiu no Século XX. O termo consciência
procede também do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas
pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento
de‖. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos,
―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Desenvolvimento da postura autevolutiva. 2. Ampliação da teática
consciencial. 3. Aumento da autocoerência conscienciológica. 4. Potencialização da autodisposição interassistencial. 5. Crescendo do autorreferenciamento neoparadigmático.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo do autoposicionamento conscienciológico, crescendo do autoposicionamento conscienciológico teórico e crescendo do autoposicionamento conscienciológico teático são neologismos técnicos da Verbaciologia.
Antonimologia: 1. Estagnação teórica conscienciológica. 2. Inércia existencial. 3. Retroposicionamento evolutivo.
Estrangeirismologia: a determinação em ampliar o próprio background autevolutivo;
o modus ratiocinandi pautado na abrangência interassistencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência evolutiva.
Coloquiologia: a opção lúcida e voluntária de encarar o olho do furacão autevolutivo.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Autocoerência:
coesão holossomática.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autocoerenciologia Conscienciológica; a transversalidade das linhas de pesquisa conscienciológicas saturando a autopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; o corpus teático da Conscienciologia reverberando homeostaticamente em
todas as automanifestações pensênicas; a autopensenização potencializando-se progressivamente
no pen; os autoortopensenes; a interassistencialidade enquanto fulcro da autoortopensenidade;
a horizontalização pensênica megafraterna; os prioropensenes; a prioropensenidade distinguindo
o importante do essencial frente às demandas autevolutivas; a imersão pensênica nas teáticas
conscienciológicas prolíficas ao aqui-agora existencial; a atualização autopensênica ininterrupta
a cada micro ou macrovivência intra ou extrafísica.
Fatologia: o autoposicionamento embasado na autotransposição neoparadigmática de
maneira crítica e lúcida; o dinamismo evolutivo demandando neoposicionamentos incessantemente; a tenacidade em bancar a autexposição evolutiva, em franco contrafluxo à conduta-padrão da
Socin; o autoaporte de incorruptibilidade; os paradeveres inalienáveis frente à condição de intermissivista; a coerência da ação pró-evolutiva chancelando a postura intraconsciencial; as recicla-
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gens existenciais contínuas promovendo o descarte progressivo de influências patológicas da Mesologia; a superação lúcida de automatismos crassos e surtos egocêntricos; o descarte cosmoético
de amizades ociosas; a rejeição lúcida da mediocrização consciencial; o incremento cosmovisiológico suplantando quimeras sectaristas, bairristas e antiuniversalistas; o comprometimento autopesquisístico viabilizando a autorreciclogenia ininterrupta; o otimismo ao vislumbrar a viabilidade de neopatamares evolutivos; a autorganização na rotina pessoal evitando a dispersividade frente aos neocompromissos conscienciais priorizados; a amplitude da neomundividência favorecendo a aceleração da História Pessoal; a satisfação crescente frente ao comprometimento interassistencial autoimposto; a transpiração interassistencial; a autotares intencionando e qualificando
a heterotares; as neoposturas fomentando a produção gesconográfica; o continuísmo verbetográfico; os vislumbres da megagescon pessoal; a inevitabilidade do engajamento na docência tarística
ao pesquisador conscienciológico; a relativização dos contratempos cotidianos; a autodisponibilização aos aportes; a ampliação inevitável da liderança decorrente do neoposicionamento evolutivo; o investimento proexogênico na base intrafísica; a constante automotivação desencadeando
a autotaquirritmia; a moderação levando ao assentamento paulatino da vida pessoal; o incremento
da autoconfiança frente a empreendimentos evolutivos de monta; a progressiva satisfação íntima
durante as práticas da tenepes; a fase executiva da proéxis; a atuação mais profilática e menos
corretiva evitando rompantes dentro do grupo evolutivo; o abandono definitivo da zona de pseudoconforto intraconsciencial; a satisfação íntima pela crescente vivência do realinhamento proexológico; a Autoproexologia reestruturando hábitos e rotinas; o caminho da desperticidade; o lema pensar grande evolutivo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático fundamentando
a sustentabilidade energossomática; a crescente sintonia ao amparo extrafísico de função; a injeção de ânimo dos extrapolacionismos parapsíquicos potencializando a autossustentação neoparadigmática; o olhar multidimensional propiciado pela Conscienciologia; as projeções lúcidas (PLs)
interassistenciais corroborando os autesforços na manutenção do neoposicionamento; o irrompimento gradativo de habilidades parapsíquicas; o desponte do interesse cosmoético em pesquisas
autosseriexológicas visando ao aprofundamento reciclogênico e proexológico; o autoposicionamento conscienciológico alinhado às tarefas extrafísicas de pararreurbanização planetária.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autodidatismo conscienciológico–autoposicionamento
conscienciológico; o sinergismo neoconduta evolutiva–priorização da interassistencialidade;
o sinergismo autocognição–autossegurança–força presencial; o sinergismo autesforços cosmoéticos–amparabilidade.
Principiologia: o autoposicionamento pautado no princípio da descrença (PD) aplicado
urbi et orbi e ad infinitum; a vivência autexemplificativa dos ortoprincípios conscienciológicos;
o princípio do posicionamento pessoal (PPP) pautado no corpus ideativo da Conscienciologia;
a associação de princípios evolutivos pessoais pautados na autexperimentação; a vivência do
princípio proexológico omnissuperavitário “isso não é para mim”; a aplicação do princípio da
inteligência evolutiva (IE); o princípio da autenticidade cosmoética; o princípio da omniquestionabilidade.
Codigologia: o aprofundamento teático do código pessoal de Cosmoética (CPC) promovendo o egocídio homeostático.
Teoriologia: as teáticas da Conscienciologia; a teoria do pensene implicando a inevitabilidade dos efeitos do autexemplo perante o grupo; a teoria da Escala Evolutiva das Consciências embasando o sobrepairamento grupocármico cosmoético; as teorias conscienciológicas.
Tecnologia: a técnica da agenda de autopensenização; a banana technique; a técnica da
tenepes sustentando o autoposicionamento interassistencial; a técnica da dupla evolutiva (DE);
a técnica da intencionalidade cosmoética; a técnica do estabelecimento e manutenção de auto-
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procedimentos conscienciológicos; a técnica evolutiva do emprego máximo das energias conscienciais (ECs) pessoais no cotidiano.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: a observação crítica das autocondutas no laboratório conscienciológico da vida cotidiana; a tenepes enquanto laboratório diário do autoposicionamento interassistencial multidimensional; a defesa verbetográfica no Laboratório Tertuliarium favorecendo a teática da tridotação consciencial.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: o autoposicionamento conscienciológico desencadeando o efeito ricochete
sobre o grupo evolutivo; os efeitos cumulativos da neopostura sobre o temperamento; os efeitos
autodesassediadores da neopostura interassistencial.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas pelos autoposicionamentos conscienciológicos frente às demandas interassistenciais; a recuperação de parassinapses intermissivas pela
vivência teática de princípios conscienciológicos.
Ciclologia: o ciclo empolgação tarística jejuna–dosagem tarística veterana; o ciclo inimigos–assistidos–parceiros evolutivos.
Enumerologia: a neoteoria-líder; o arcabouço neoideativo; o neoposicionamento intraconsciencial; o neocomportamento cosmoético; o neoexemplo evolutivo; o neopatamar consciencial; o neotemperamento.
Binomiologia: o binômio autorganização-priorização fundamentando a produtividade
evolutiva profícua; o binômio basal evolução-mudança; o binômio iniciativa-continuísmo; o binômio autocriticidade-autoposicionamento; o binômio neovaloração consciencial–neopostura;
o binômio autovivência-autexemplificação; o binômio estresse negativo–resposta positiva; o autocomprometimento frente ao binômio neoconhecimento-neorresponsabilidade.
Interaciologia: a interação dos atributos holossomáticos em prol da aceleração evolutiva através da interassistencialidade; o neoposicionamento embasado na interação autoconfiança–
–otimismo realista; a interação bagagem pessoal multimilenar–Curso Intermissivo (CI)–Conscienciologia; a interação consciência-Mesologia; a interação Cosmoeticologia-Energossomatologia.
Crescendologia: o crescendo do autoposicionamento conscienciológico; o crescendo visão traforista; o crescendo das responsabilidades intrínsecas à neopostura pró-evolutiva; o crescendo paradigma materiológico–paradigma omnicientífico; o crescendo da autoqualificação das
energias conscienciais; o crescendo Sociologia-Parassociologia; o crescendo Direitologia-Paradireitologia.
Trinomiologia: o trinômio neopensenidade-neopostura-neotemperamento; o trinômio
passividade-agressividade-assertividade; o trinômio teática-verbação-coerência; o trinômio Priorologia-Proexologia-Evoluciologia.
Polinomiologia: o polinômio autodepuração consciencial–autoqualificação comportamental–interatividade sadia–rapport–oportunidade interassistencial; o polinômio (de requisições) interassistenciais-parapsíquicas-proexológicas-autorrevezamentais; o polinômio tenacidade-persistência-obstinação-coragem.
Antagonismologia: o antagonismo teoria / prática; o antagonismo imposição / proposição; o antagonismo protagonismo / bastidores; o antagonismo determinismo / livre arbítrio;
o antagonismo versatilidade / inadaptabilidade.
Paradoxologia: o paradoxo da postura séria porém bem humorada; o paradoxo de
a antecipação voluntária de crises gerar bem-estar posterior.
Politicologia: a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à qualificação holossomática sustentadora do
autoposicionameto conscienciológico.
Filiologia: a neofilia.
Sindromologia: a evitação da síndrome do ansiosismo.
Maniologia: o abandono da mania de reclamar.
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Holotecologia: a verbacioteca; a teaticoteca; a autoprioroteca; a assistencioteca; a proexoteca; a autocriticoteca; a autocognoteca; a taristicoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Verbaciologia; a Coerenciologia; a Teaticologia; a Priorologia;
a Autexperimentologia; a Retribuiciologia; a Parapoliticologia; a Paradiplomacia; a Holomaturologia; a Comunicologia; a Gesconografologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin racional; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin cosmoeticamente automotivada; a paraplateia onipresente.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o conscienciólogo; o proexista; o escritor; o tenepessista; o pesquisador; o homem de
ação.
Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a consciencióloga; a proexista; a escritora; a tenepessista; a pesquisadora; a mulher
de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologicus; o Homo sapiens teaticus; o Homo
sapiens omniperquisitor; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo
sapiens neophilicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens taristicus; o Homo
sapiens argumentator; o Homo sapiens autocognitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo do autoposicionamento conscienciológico teórico = a ampliação da autoidentificação cognitiva com o corpus teórico da Conscienciologia por parte do pesquisador jejuno, desencadeando novos questionamentos e pontos de vista frente ao cenário evolutivo
atual; crescendo do autoposicionamento conscienciológico teático = o aprofundamento detalhístico nas análises situacionais cotidianas pelo viés conscienciológico multidimensional por parte do
conscienciólogo veterano, fomentando a catálise autorreciclogênica e a sedimentação de posturas
e responsabilidades evolutivas mais abrangentes e desafiadoras.
Culturologia: a cultura da economia consciencial; a Multiculturologia Conscienciológica.
Autorreflexão. De acordo com a Autocosmovisiologia, eis, em ordem alfabética, 22 conceitos ou temas, passíveis de aprofundamento autorreflexivo por parte da conscin pesquisadora,
homem ou mulher, interessada em compreender variáveis, potencialidades, requisitos e desafios
ao desenvolvimento e sustentação teática do autoposicionamento conscienciológico:
01. Autabsolutismo.
02. Autocognição evolutiva.
03. Autodidaxia multicultural.
04. Autorganização: a antidispersividade.
05. Binômio admiração-discordância.
06. Comunicologia: a autodesinibição.
07. Condutismo social.
08. Energossomatologia.
09. Família: nuclear; social; profissional.
10. Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
11. Finanças: a economia pessoal; o pé-de-meia.
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Inimizades ideológicas.
Interassistencialidade: verbação.
Liderologia.
Mesologia.
Paradiplomacia.
Paragenética.
Parapsiquismo lúcido.
Rotina útil.
Traços pessoais: o Conscienciograma.
Vínculos: empregatício; voluntariado.
Voliciolina.

Autorrecinologia. A vivência do crescendo do autoposicionamento conscienciológico
explicita o continuísmo dos esforços da consciência em autossuperações e autoinvestimentos evolutivos de ponta, fundamentando-se em princípios cosmovisiológicos avançados propostos pela
Conscienciologia, capazes de qualificar as performances e acertos interassistenciais pessoais junto ao grupo evolutivo, com vistas às atuações policármicas prioritárias.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo do autoposicionamento conscienciológico,
indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Atualização autoparadigmática: Paradigmologia; Neutro.
02. Autajuste fino: Autevoluciologia; Homeostático.
03. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
04. Autoposicionamento de ponta: Autopriorologia; Homeostático.
05. Autoposicionamento sadio: Comunicologia; Homeostático.
06. Autoprincípio cosmoético: Holomaturologia; Homeostático.
07. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
08. Desestigmatização do autoconceito: Autodesassediologia; Neutro.
09. Liderologia: Politicologia; Neutro.
10. Neoposicionamento ideativo: Grafopensenologia; Homeostático.
11. Postura conscienciológica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
12. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
13. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
15. Reeducação consciencial: Reeducaciologia; Homeostático.

A VIVÊNCIA DO CRESCENDO DO AUTOPOSICIONAMENTO
CONSCIENCIOLÓGICO APONTA COERÊNCIA TEÁTICA POR
PARTE DA CONSCIN, RESULTANDO EM PROGRESSIVAS
NEOCONQUISTAS RECICLOGÊNICAS NA ATUAL PROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, pesquisador da Conscienciologia, como avalia
o próprio fôlego teático frente aos posicionamentos cotidianos? Quais esforços vem empreendendo na superação de gaps entre princípios cosmoéticos apreendidos e realizações diuturnas?
M. P. C.
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AUTOPROTAGONISMO
(AUTOLIBEROLOGIA)

DO

EVOLUTIVO

I. Conformática
Definologia. O crescendo do autoprotagonismo evolutivo é a ampliação progressiva do
autodesempenho libertário da conscin, homem ou mulher, dentro dos estágios do curso grupocármico, superando a compulsoriedade do determinismo (interprisão e vitimização) para a conquista
meritória do livre arbítrio cosmoético interassistencial (libertação e policarmalidade), no exercício
do autepicentrismo consciencial da atual existência crítica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo vem do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma
Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se;
aumentar; multiplicar-se‖. Surgiu em 1873. O elemento de composição auto deriva do idioma
Grego, autós, ―eu mesmo; por si próprio‖. O termo protagonista procede do idioma Francês, protagoniste, e este do idioma Grego, protagonistés, ―que combate na primeira fila; que desempenha
o papel principal em peça teatral‖. Apareceu no Século XVII. O sufixo ismo provém do idioma
Grego, ismós, ―doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico; político ou religioso; ato,
prática ou resultado; peculiaridade; ação; conduta; hábito ou qualidade característica; quadro mórbido; condição patológica‖, e é formador de nome de ação de certos verbos. A palavra evolutivo
vem do idioma Francês, évolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, ―ação de percorrer; de desenrolar‖. Surgiu em 1873.
Sinonimologia: 1. Crescendum do autepicentrismo evolutivo. 2. Crescendo da autoliderança evolutiva. 3. Crescendo da autogovernação evolutiva. 4. Crescendo da autogovernança
evolutiva. 5. Crescendo do autocomando evolutivo.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo do autoprotagonismo evolutivo, crescendo do autoprotagonismo evolutivo miniproexológico e crescendo do autoprotagonismo evolutivo maxiproexológico são neologismos técnicos da Autoliberologia.
Antonimologia: 1. Crescendo regressivo. 2. Crescendo nosográfico. 3. Regressão
consciencial. 4. Retrocesso consciencial. 5. Decréscimo consciencial.
Estrangeirismologia: o know how progressivo na habilidade interassistencial; o strong
profile pró-evolutivo multividas; a empatia universalista qualificando o rapport interconsciencial
progressivo; os agentes retrocognitores na condição de transformadores do status quo; o Tertuliarium no papel de anfiteatro erudito das performances conscienciais autevolutivas; o aproveitamento do élan initial para galgar novos patamares evolutivos; o desenvolvimento da autorrefratariedade ao jeu de miroirs intrafísico antievolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade evolutiva.
Megapensenologia. Eis 9 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Autoliderança: inteligência evolutiva. Protagonizar exige desassombro. Transparência: aceleração evolutiva. Empatia: rapport natural. Sejamos autoprotagonistas cosmoéticos. Autocompetências
pedem comprovação. Autarbitragem: imperativo evolucionário. Autoprotagonismos revelam interesses. Autolideranças são comprometedoras.
Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, 3 ortopensatas relativas ao tema, classificadas em 3 subtítulos:
1. “Cosmovisão. No crescendo evolutivo, caminhamos da monovisão egoica, ou egovisão, para a cosmovisão da autovivência da cosmoconsciência multidimensional”.
2. “Protagonismologia. Em geral, na vida intrafísica, podemos ser tão somente canastrões ou figurantes secundários no cosmos da tragicomédia. O protagonismo pessoal dentro do
enredo do universo exige atenção redobrada durante todo o tempo. O protagonismo pode ser uma
vergonha e até ridículo. Precisamos sempre indagar: – ―De que modo age você na condição de
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atriz ou ator dentro do palco do Cosmos? Você interpreta bem aquilo que vivencia em sua existência? Você tem boa memória das suas deixas e paradeixas?”.
3. “Tenepessismo. A autovivência do tenepessismo é a vara de equilíbrio do protagonismo diário da conscin entre as dimensões existenciais”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autexposição cosmoética; o holopensene pessoal paradireitológico; a fôrma holopensênica interassistencial pró-evolutiva; a autopensenidade
libertária; a autopensenização epicêntrica; o materpensene do autepicentrismo interassistencial; os
liberopensenes; a liberopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; a autopensenidade heteraglutinadora; a autopensenização auto e heterodesassediante; o autoprotagonismo pensênico aglutinador
evolutivo cosmoético; a autopensenosfera evolutiva atratora.
Fatologia: a mudança de temperamento qualificando o autodesempenho evolutivo; a troca de posição na Escala Evolutiva devido à autoortointencionalidade cosmoética progressiva; os
progressos notórios quanto à função de porta-assistidos devido à tenepes veterana; o aumento da
automitridatização resultante do jogo de cintura desassimilatório crescente; a falta de transparência na omissão deficitária do corporativismo; a força do atraso do poder temporal, causando problemas ao fluxo autoprogressivo; a dificuldade crassa em capacitar e trabalhar em equipe, travada
pelo autoritarismo; as altas decisões monocráticas seriexológicas gerando megarresponsabilidades
evolutivas grupais; as pseudolideranças forjadas em egointeresses de panelas políticas; a atenção
prioritária dedicada ao somatório evolutivo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); o progresso das
autoconcepções científicas criativas; o esclarecimento criando pontos de luz na obscuridade evolutiva reinante; a autoprogressão contínua a partir dos megaesforços autorrecinológicos; o esgotamento de certo patamar evolutivo (crise), sinalizando neodesafios parapsíquicos à frente; a compreensão profunda do Modelo da Série Harmônica sob a ótica do Neoparadigma Consciencial;
o acompanhamento progressivo da dinâmica da Espiral Evolutiva; a dispensa social crescente de
títulos e reconhecimento; o exercício pleno do autepicentrismo interassistencial autolúcido anônimo.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na condição de alavanca para o progresso autevolutivo; a autossinalética energoparapsíquica em qualificação crescente; a progressão parageométrica da prole interassistencial multidimensional de assistidos e assistidas; a magnitude crescente da autoparafenomenologia avançada; os extrapolacionismos apontando a próxima etapa evolutiva a ser alcançada; a paraempatia do acoplador ou acopladora energética progredindo para a irresistibilidade cosmoética; o irrompimento do paracérebro acelerando
a Para-História Pessoal; a paracondução dócil do interassistente semperaprendente pela equipex
veterana multividas; o protagonismo interdimensional meritório; as megaparalentes da holomaturidade trazendo a mundividência cosmovisiológica libertária.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo atenuante-agravante; o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo patológico doutrinador-crente; o sinergismo epicon-coadjutor; o sinergismo
professor-parapreceptor; o sinergismo chefe-subordinado; o sinergismo tirano-escravo.
Principiologia: os princípios evolutivos universais; o princípio do progresso contínuo;
o princípio da descrença (PD); o princípio da reciprocidade; o princípio da complementariedade; o princípio da grupalidade; os princípios intermissivos.
Codigologia: a depuração sucessiva do código pessoal de Cosmoética (CPC) e do código grupal de Cosmoética (CGC).
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Teoriologia: a teoria da autevolutividade contínua tendo a Cosmoética na condição de
bússola consciencial.
Tecnologia: a técnica do crescendo autevolutivo por meio do estudo comparativo-qualitativo da autoliderança cosmoética.
Laboratoriologia: o autolabcon cosmoético epicêntrico.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito evolutivo da Cosmoética; o efeito cosmoético do Paradireito;
o efeito paradireitológico da interassistência; o efeito interassistencial da autolibertação; o efeito autolibertador da proéxis; o efeito proexológico da reconciliação; o efeito reconciliatório da
recomposição grupocármica.
Neossinapsologia: as neossinapses progressivass da autevolução cosmoética contínua.
Ciclologia: o ciclo cosmoético do protagonismo autevolutivo; o ciclo libertário da autoliderança tenepessística; o ciclo da Moral Cósmica no autepicentrismo autolúcido.
Enumerologia: o autoprotagonismo cosmoético jejuno; o autoprotagonismo cosmoético
elementar; o autoprotagonismo cosmoético pífio; o autoprotagonismo cosmoético profícuo; o autoprotagonismo cosmoético exitoso; o autoprotagonismo cosmoético veterano; o autoprotagonismo cosmoético completista.
Binomiologia: o binômio consolar-esclarecer; o binômio autoverbação-autorrefratariedade; o binômio autogescon-automegagescon; o binômio hierárquico vertical-horizontal; o binômio soma-macrossoma; o binômio entropia-anarquia; o binômio desdramatização do mal–enaltecimento do melhor.
Interaciologia: a interação intercooperativa inexperiência jejuna–bagagem veterana;
a interação acomodação-melin; a interação conscin-consciex; a interação protagonista-coadjutores; a interação líder-liderados; a interação erros-acertos; a interação consciência-energia.
Crescendologia: o crescendo do autoprotagonismo evolutivo; o crescendo tacon-tares;
o crescendo conscin tenepessável–pré-tenepessista–tenepessista; o crescendo EV–arco voltaico–
–megaeuforização; o crescendo das autossuperações intraconscienciais; o crescendo presídio–
–escola correcional–hospital-escola; o crescendo intrafisicalidade-extrafisicalidade.
Trinomiologia: o trinômio organograma-funcionograma-conscienciograma; o trinômio
assistentes-assistidos-assistíveis; o trinômio assumir-realizar-cumprir; o trinômio cons-adcons-megacons; o trinômio elucubração-opinião-autoconvicção; o trinômio intraconsciencialidade-extraconsciencialidade-interconsciencialidade; o trinômio inspiração-ideação-ação; o trinômio
autocosmoética-autequilíbrio-autoparapercuciência.
Polinomiologia: o polinômio acolhimento-esclarecimento-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio palestra-artigo-curso-verbete-livro; o polinômio bom-melhor-ótimo-excelente; o polinômio moréxis-minimoréxis-maximoréxis-multimoréxis; o polinômio unidimensionalidade-tridimensionalidade-quadridimensionalidade-multidimensionalidade; o polinômio discrição-sigilo-confiabilidade-transparência; o polinômio interprisão-vitimização-libertação-policarmalidade.
Antagonismologia: o antagonismo matéria / consciência; o antagonismo objetivo / subjetivo; o antagonismo foco egoico / foco grupal; o antagonismo materialismo / autoconsciencialidade; o antagonismo escondimento / transparência; o antagonismo espírito de corpo / espírito de
equipe; o antagonismo exaltação do mal / exaltação do bem.
Paradoxologia: o paradoxo do sigilo cosmoético na omissuper; o paradoxo de o autoprotagonismo cosmoético hierárquico ser horizontal; o paradoxo de a hierarquia evolutiva não
ter as mesmas bases da hierarquia intrafísica; o paradoxo de quanto mais escondimento anticosmoético, mais denúncia por assediadores; o paradoxo de quanto mais exposição cosmoética,
mais preservação pelos amparadores; o paradoxo de a conscin aparentemente liderada poder
ser a real líder evolutiva; o paradoxo de a conscin intermissivista pusilânime trocar voluntariamente, a autonomia do protagonismo evolutivo pela heteronomia do assédio (servidão voluntária).
Politicologia: a meritocracia; a democracia; a parademocracia; a conscienciocracia.
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Legislogia: as leis humanas; as leis de proteção aos princípios conscienciais; as leis da
Ética; as paraleis da Cosmoética; as leis do Paradireito; a legislação para-humana; as leis autevolutivas.
Filiologia: a paradireitofilia.
Fobiologia: a liderofobia.
Sindromologia: a síndrome da dominação; as síndromes psicopatológicas; a síndrome
da timidez; a síndrome do ostracismo; a síndrome de salvador da Pátria; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da pré-derrota.
Maniologia: a mania de pagar para não se aborrecer; a mania de doutrinar; a mania de
subjugar; a mania de seduzir; a mania de mandar; a mania de controlar; a mania de manipular;
a megalomania.
Holotecologia: a liberoteca; a convivioteca; a juridicoteca; a paradireitoteca; a seriexoteca; a proexoteca; a socioteca; a parapsicoteca; a consciencioterapeuticoteca.
Interdisciplinologia: a Autoliberologia; a Crescendologia; a Autevoluciologia; a Interassistenciologia; a Autoliderologia; a Autogovernanciologia; a Conviviologia; a Autoproexologia; a Invexologia; a Autorrecexologia; a Autorrecinologia; a Autoconscienciometrologia; a Maxiproexologia; a Parapasicotecologia; a Pré-Intermissiologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin solista; a conscin monocrata; o indivíduo mandão; a consciex líder transmigrada; a triste personalidade do chefão; a conscin bem assistida; a conscin democrática
autolúcida; a conscin enciclopedista; a consciex parademocrata; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto; a semiconsciex; o Ser Serenão; a Conscientia Libera (CL).
Masculinologia: o ex-colega do Curso Intermissivo (CI); o pré-intermissivista; o evoluciente; o intermissivista progressista; o autor conscienciológico tarístico; o agente retrocognitor
autolúcido; o projecioterapeuta; o consciencioterapeuta; o conscienciômetra; o inversor existencial; o reciclante existencial; o recinólogo; o tenepessista; o ofiexista; o autoproexista; o maxiproexista; o reeducador autexemplarista; o duplista; o intelectual; o holomemorialista; o projetor
consciente; o parapedagogo itinerante; o homem de ação; o orientador evolutivo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a ex-colega do CI; a pré-intermissivista; a evoluciente; a intermissivista
progressista; a autora conscienciológica tarística; a agente retrocognitora autolúcida; a projecioterapeuta; a consciencioterapeuta; a conscienciômetra; a inversora existencial; a reciclante existencial; a recinóloga; a tenepessista; a ofiexista; a autoproexista; a maxiproexista; a reeducadora autexemplarista; a duplista; a intelectual; a holomemorialista; a projetora consciente; a parapedagoga itinerante; a mulher de ação; a orientadora evolutiva; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens
catalypticus; o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens
parapsychicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo do autoprotagonismo evolutivo miniproexológico = o movimento progressivo elementar promovido pela conscin intermissivista quanto à autoliderança no
grupúsculo familiar; crescendo do autoprotagonismo evolutivo maxiproexológico = o movimento
progressivo avançado promovido pela conscin intermissivista quanto à autoliderança tarística na
família consciencial.
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Culturologia: a cultura autoprogressista; a cultura da autorrenovação intraconsciencial; a cultura da autorreinvenção; a cultura do autodesenvolvimento perene; a cultura da autascensão evolutiva; a cultura da interassistencialidade crescente; a cultura da agilização autevolutiva.
Cotejo. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 21 aspectos permitindo às conscins intermissivistas autoprotagonistas interassistenciais, mulheres e homens interessados, a avaliação qualitativo-progressiva quanto ao percentual cosmoético do próprio autepicentrismo evolutivo exercido hoje, nas tarefas auto e maxiproexológicas:
Tabela – Cotejo Autepicentrismo Interprisional–Autepicentrismo Libertário
Nos

Autepicentrismo Interprisional

01.

Amparo funcional (heteronomia)

02.

Atração pelo poder temporal
Autodesorganização (mutirões, entropia e intrusões)
Autogesconografia: teorias e técnicas
científicas intrafísicas (eletronóticas);
heterocitações e repetições (mais do
mesmo); descontinuidade

03.

04.

05.

06.
07.
08.
09.

Conflitos íntimos pessoais diversos;
assimilações energéticas recorrentes
Corporativismo, mecanismos de defesa do ego (MDE) grupais e acobertamentos de erros mútuos
Dependência de cargos e funções;
formação de grupelhos
Desejos e sonhos pessoais

15.

Dificuldade em capacitar sucessores
Dissonância autocognitiva notória
quanto ao paradigma consciencial
Espaço menor de manobras cosmoéticas
Estresse negativo (óbices);
autoincompléxis
Função auto ou heteroimposta
Gap da equipe; pseudo-harmonia;
seduções; manipulações
Incidência maior do determinismo

16.

Liderança com religiosidade residual

10.
11.
12.
13.
14.

17.

18.

Mais patologia para a assistência (tenepes)
Predominância da autointerprisão
e autovitimização (egocarmalidade);
autorrecomposição grupocármica
inicial

Autepicentrismo Libertário
Amparo pessoal e funcional (autonomia)
Autossaturação do poder temporal
Autorganização (planejamento facilitador de auto / heterodesassédios)
Autogesconografia: teorias e técnicas
científicas autoparapsíquicas; erudição conscienciológica verponística;
continuidade
Fórmula SEI vivenciada (sobrepairamento-equanimidade-imperturbabilidade); desassimilações
Atração cosmoética autolúcida; irresistibilidade; discrição, sigilo e confidencialidade com transparência
Independência de cargos e funções;
formação de equipes horizontais
Inspirações e megaprojetos grupais
Capacitação natural de sucessores
Coerência autocognitiva notória
quanto ao paradigma consciencial
Espaço maior de manobras cosmoéticas
Estresse positivo (desafios); autocompléxis
Fluxo extrafísico funcional
Nivelamento da equipe; harmonia
tarística horizontal
Incidência maior do livre arbítrio
Liderança científica autodescrenciológica
Mais assistência para a patologia
(pré-ofiex)
Predominância da recomposição grupal (grupocarmalidade) consolidada;
autolibertação inicial
(policarmalidade)
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Nos
19.
20.
21.

Autepicentrismo Interprisional
Resistência em largar o osso;
Automimeticologia
Síndrome da dominação
(autoinseguranças e medos multifaces)
Vontade egoica psicossomática (entusiasmo, fogo de palha)

Autepicentrismo Libertário
Facilidade em passar o bastão; Autorrevezamentologia
Autoconfiança crítica crescente
(imiscuência desassombrada)
Vontade altruísta mentalsomática
(automotivação, continuísmo)

Amparadores. Segundo a Amparologia, quando a conscin autoprotagonista evolutiva se
perfila corajosamente, na condição de líder interassistente, ombro a ombro com assistidos e assistíveis, cria o meeting point com amparadores.
Demandas. Por outro lado, quando as lideranças se ausentam do parachão de fábrica,
junto aos assistidos, ambiente no qual o amparo atua, deixam de fazer a ouvidoria de demandas
dos diversos escalões, perdendo oportunidades de se tornarem arquivo de soluções, para serem
parte do problema.
Legitimação. Ao modo da paraidentidade extra, cuja ocorrência espontânea é chancelada pelo clamor gratulatório promovido pelas consciências assistidas, em favor do autoprotagonista evolutivo assistencial, a legitimação do epicentrismo consciencial autolúcido se dá a partir do
holopensene de amparados e amparadores dos favorecidos, espontaneamente gratos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo do autoprotagonismo evolutivo, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
02. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autolegislação libertária: Autoparadireitologia; Homeostático.
04. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
05. Encolhimento consciencial: Parapatologia; Nosográfico.
06. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
07. Fórmula SEI: Paradireitologia; Homeostático.
08. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
09. Libertação do clã: Grupocarmologia; Neutro.
10. Liderança pessoal: Liderologia; Neutro.
11. Liderologia: Politicologia; Neutro.
12. Primeiro tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
13. Segundo tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
14. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.
15. Técnica do tríplice rapport interassistencial: Paradireitologia; Homeostático.

CONSCINS INTERMISSIVISTAS AUTOLÚCIDAS PRECISAM
AVALIAR, COM MÁXIMO REALISMO, AS PRÓPRIAS PERFORMANCES, SE COMPULSÓRIAS OU MERITÓRIAS, FACE
AO CRESCENDO DO AUTOPROTAGONISMO EVOLUTIVO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, já buscou analisar o autodesempenho atual quanto aos estágios do curso grupocármico, rumo ao autepicentrismo consciencial autolúcido? Com
quais resultados?
Filmografia Específica
1. A Felicidade não se compra. Título Original: It's a Wonderful Life. País: EUA. Data: 1947. Duração:
129 min. Gênero: Drama. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Legendado: Português. Elenco:
James Stewart; Donna Reed; Lionel Barrymore; Thomas Mitchell; Henry Travers; Ward Bond; Beulah Bondi; Frank
Faley; Gloria Grahame; & Samuel S. Hinds. Produção: Frank Capra. Roteiro: Frank Capra; Jo Swerling; Dalton
Trumbo; Clifford Odets; & Michael Wilson. Fotografia: Joseph F. Biroc. Música: Dimitri Tiomkin. Montagem:
William Hornbeck. Companhia: Liberty Films; & RKO Radio Pictures Inc. Distribuidora: Versátil Digital Filmes.
Sinopse: Em Bedford Falls, no Natal, George Bailey (James Stewart), tendo sempre ajudado a todos, pensa em se suicidar
saltando de determinada ponte em razão das maquinações de Henry Potter (Lionel Barrymore), o homem mais rico da
região. Mas tantas pessoas oram por George, fazendo Clarence (Henry Travers), anjo esperando há 220 anos para ganhar
asas, ser mandado à Terra para tentar fazê-lo mudar de ideia, demonstrando a importância do protagonista através de
flashbacks.
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura através da Reconciliação: 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; página 218.
2. Idem; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Bomfim; et
al.; 314 p.; 2 partes; 14 caps.; 55 abrevs.; 32 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto; 6 ilus.;
1 microbiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 20 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 110 filmes; 452 refs.; 15
webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3 a Ed.; rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR;
2006; página 71.
3. De La Boétie, Etiénne; Le Discours de la Servitude Volontaire ou Le Contr’un; Collection Les classiques
des sciences sociales en collaboration avec la Bibliothèque Paul-Émile-Boulet de l'Université du Québec; E-book; 82
p.; 1 E-mail; 2 websites; Claude Ovtcharenko; Chicoutimi, Ville de Saguenay, Québec; Canadá; 2009; páginas 5 a 82.
4. Ramos Filho, Osmar; Cristo Espera por ti – Edição Crítica e Comentada por Osmar Ramos Filho; Romance do Espírito de Honoré de Balzac; psicografado por Waldo Vieira; revisores Eduardo Ferreira; Erotides Louly
& Waldson Dias; 370p.; 4 seções; 76 caps.; 9 cronologias; 1 E-mail; 1 enu.; 1 ilus.; 56 siglas; 1 website; 404 notas comentadas; 56 refs.; 23x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 19 a 368.
5. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols.1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos.
6.476 termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas
lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014;
páginas 446, 1.388, 1.389 e 1.617.
6. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner; et al.; 1.254 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 17 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto; 3 gráfs.;
42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 15 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 10ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 979 a 987.
7. Zweig, Stefan; Castélio Contra Calvino; Uma Consciência Contra a Violência; 237 p.; 9 caps.; 5ª Ed.; Livraria Civilização Editora; Minho, Portugal; 1964; páginas 5 a 237.
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CRESCENDO

EGOCENTRISMO-INTERASSISTENCIALIDADE
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo egocentrismo-interassistencialidade é o processo gradativo de
a consciência lúcida, através da vontade, identificar, tratar e superar as patologias e parapatologias relacionadas ao ego, reeducando-se e gerando autorrecins capazes de potencializar a própria
disponibilidade interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecerse; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição ego vem do
idioma Latim, ego, ―eu‖. Surgiu, na Linguagem Erudita, a partir do Século XIX. A palavra centro
procede também do idioma Latim, centrum, ―centro; ponta do compasso colocada no centro do
círculo descritor; centro do círculo; nó ou nodosidade na madeira ou mármore‖, e esta derivada
do idioma Grego, kéntron, ―aguilhão; ponto da lança; ponto central da circunferência; centro;
o que serve para picar‖. Apareceu no Século XV. O sufixo ismo provém do idioma Grego, ismós,
―doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica‖. O termo egocentrismo surgiu no Século XX. O prefixo inter deriva do
idioma Latim, inter, ―no interior de 2; entre; no espaço de‖. O termo assistência vem também do
idioma Latim, assistentia, ―ajuda, socorro‖. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Progressão egocentrismo-interassistencialidade. 2. Crescendo da renovação consciencial interassistencial. 3. Gradação egocentrismo-interassistencialidade. 4. Reestruturação (gradual) egocentrismo-assistencialidade. 5. Progressão renúncia egocêntrica–apreço assistencial. 6. Crescendo egoísmo exacerbado–interdependência assistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo egocentrismo-interassistencialidade,
crescendo grupocármico egocentrismo-interassistencialidade e crescendo policármico egocentrismo-interassistencialidade são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Crescendo egocentrismo-interprisão. 2. Crescendo das imaturidades. 3. Crescendo da antiassistencialidade. 4. Crescendo da autassedialidade. 5. Crescendo das
autocorrupções. 6. Egolatria antiassistencial. 7. Crescendo das pendências evolutivas.
Estrangeirismologia: o crescendo da performance assistencial; o turning point autevolutivo; o up-grade do alter ego; o turning table consciencial; a consciential freedom.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autorreciclagem intraconsciencial; o holopensene pessoal de sair de si com vistas à interassistência; os autopensenes; a autopensenidade; os egopensenes; a egopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a retilinearidade autopensênica; a capacidade de reestruturação da autopensenidade;
a capacidade de transformar e qualificar os autopensenes a respeito de situações e pessoas; a autossustentabilidade pensênica no crescendo egocentrismo-interassistencialidade; a autossustentabilidade pensênica no processo de autossuperação; os nexopensenes; a nexopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o holopensene pessoal da evolução consciencial; a intensificação progressiva da homeostase autopensênica; o holopensene pessoal da semperaprendência; o holopensene da autorganização proexológica; o holopensene pessoal da reciclagem contínua; o holopensene pessoal da ampliação cosmovisiológica.
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Fatologia: a superação do egocentrismo em prol da interassistencialidade; o egoísmo
sendo substituído pelo altruísmo; os mecanismos de defesa do ego (MDEs) sendo gradualmente
identificados e superados; a revisão da egocentricidade; o ato de ampliar a interassistência; o ato
de abrir mão dos pedidos insistentes para si; o fato de não perder a oportunidade assistencial independentemente do nível evolutivo do assistido; a crescente interconfiança vivenciada pela dupla
evolutiva; o saber dar e o saber receber; a aprimoração das relações diplomáticas nos contatos diários; a intensificação progressiva das ideias libertárias; o vínculo consciencial; a docência conscienciológica; as prioridades evolutivas crescendo em escolhas pessoais; o senso de autorganização propiciando a interassistência; o passo a passo das metas evolutivas; o continuísmo evolutivo;
o amadurecimento pessoal quanto à vivência da incorruptibilidade; o aprendizado derivado das
doenças e crises; o mapeamento dos erros contumazes sem autodepreciação; o ato de abrir mão de
ter a última palavra; a pacificação íntima gerada pelo reconhecimento do crescendo egocentrismo-interassistencialidade; o trabalho de eliminação da mágoa e dos infantilismos; a eliminação
das ruminações mentais sobre as ações de outrem; a opção de preferir o autodesassédio ao invés
de se manter na zona de conforto da autovitimização; o fato de querer resolver assuntos malparados e dar o primeiro passo em direção à interassistência.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assistência dos
amparadores às conscins predisponentes à interassistência; a crescente identificação e mapeamento da sinalética energética e parapsíquica pessoal; o ato interassistencial de doar energias conscienciais (ECs) cosmoéticas ao Cosmos; as pistas retrocognitivas auxiliando no egocídio; a identificação e autossuperação das afinidades atravancadoras e baratrosféricas junto a determinadas
conscins e consciexes; as iscagens antes inconscientes e agora lúcidas no crescendo paraperceptivo; o parapsiquismo da consciência intermissivista propiciando a autopesquisa multidimensional
conscienciocêntrica; a limpeza das ECs gravitantes; a constante busca na ampliação do contato
com o amparador extrafísico através da interassistência; a lealdade com a paraprocedência.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorreflexão–mudança comportamental; o sinergismo
autempenho evolutivo–autodisponibilidade assistencial; o sinergismo desdramatizações-reciclagens.
Principiologia: o princípio da evolução interconsciencial; o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP); o princípio da interassistencialidade; o princípio da descrença (PD).
Teoriologia: a teoria da identidade pessoal; a teoria da evolução por meio dos autesforços; a teoria da evolutividade consciencial interassistencial; a teoria da coevolução; a teoria de
a pacificação íntima promover a paz ao derredor.
Tecnologia: a técnica do pré-perdão assistencial; a técnica etológica do salto baixo;
a técnica da assistência tarística; a técnica da desdramatização emocional; a técnica da atribuição de 3 qualidades ao assistido.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da sinalética energética
e parapsíquica.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia.
Efeitologia: o efeito do crescendo egocentrismo-interassistencialidade demonstrado nos
atos pessoais.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelas abnegações do ego; as neossinapses
geradas pelas práticas interassistenciais.

7612

Enciclopédia da Conscienciologia

Ciclologia: o ciclo superador do egocentrismo; o ciclo egocentrismo infantil–altruísmo
adulto; o ciclo assistente-assistido; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade interassistencial; o ciclo aprender-ensinar.
Enumerologia: a progressão de assistido a assistente; a progressão de leitor a escritor;
a progressão da tacon à tares; a progressão da autoproéxis à maxiproéxis; a progressão da moral
vulgar à Cosmoética; a progressão do casal comum à dupla evolutiva; a progressão da escolha
agradável à escolha necessária à evolução.
Binomiologia: o binômio egocentrismo compulsório–interassistencialidade lúcida; o binômio evolutivo egocentrismo compulsório minoritário–egocídio voluntário majoritário; o binômio egocarma-grupocarma; o binômio autodesassédio-interassistência.
Interaciologia: a interação evolução pessoal–interassistencialidade cosmoética; a interação maturidade–responsabilidade interassistencial.
Crescendologia: o crescendo egocentrismo-interassistencialidade; o crescendo recebimentos de aportes–retribuições fraternas; o crescendo crise de sofrimento–reeducação programada; o crescendo pequenas mudanças–grandes conquistas; o crescendo autenfrentamento das
autocorrupções–qualificação da autocriticidade; o crescendo evolutivo monólogo egocêntrico–
–diálogo interassistencial; o crescendo fuga de si mesmo–coragem para evoluir.
Trinomiologia: o trinômio autassistencialidade-heterassistencialidade-interassistencialidade; o trinômio autoconfiança sólida–autoimagem positiva–descensão cosmoética.
Polinomiologia: o polinômio das primoprioridades autevolutividade-autorracionalidade-autocosmoeticidade-interassistencialidade; o polinômio autodiscernimento evolutivo–vontade
firme–intenção cosmoética–autorresolução interassistencial; o polinômio inteligência intraconsciencial–inteligência interconsciencial–inteligência interassistencial–inteligência evolutiva;
o polinômio evolutivo autodisponibilidade-convivialidade-comunicabilidade-interassistencialidade; o polinômio autoposicionamento cosmoético–autodisponibilidade–amparabilidade–interassistencialidade; o polinômio paradigmático posicionamento cosmoético–prioridades evolutivas–
ações interassistenciais–megafraternidade.
Antagonismologia: o antagonismo egoísmo / fraternismo; o antagonismo vida pró-evolutiva / vida contemplativa; o antagonismo parapsiquismo assediador / parapsiquismo esclarecedor; o antagonismo intenções universalistas / intenções egoicas; o antagonismo interassedialidade / interassistencialidade; o antagonismo autovisão egoica / autovisão altruísta; o antagonismo
procedimento universalista / procedimento bélico.
Paradoxologia: o paradoxo interassistencial de o assistente também ser assistido; o paradoxo de a minitares adequada poder ocasionar megarresultados interassistenciais; o paradoxo
interassistencial de quanto mais fizer assistência, mais receber; o paradoxo do exemplarismo da
conscin interassistencial discreta; o paradoxo interassistencial do pré-humano terapeuta; o paradoxo da Cosmoeticologia Destrutiva.
Politicologia: a conscienciocracia; a cognocracia; a lucidocracia; a meritocracia; a evoluciocracia; a recexocracia; a egocracia.
Legislogia: a lei da interassistencialidade; a lei do maior esforço a partir das autossuperações; a lei da auto e heterassistência bioenergética; as leis da proéxis; as leis instintivas do
egoísmo; a lei da megafraternidade; a lei da ação e reação.
Filiologia: a interassistenciofilia; a evoluciofilia; a teaticofilia, a egofilia; a crescendofilia; a neofilia; a voliciofilia.
Fobiologia: a interassistenciofobia cultivada pela conscin egoica; a necessidade em assumir a identidade interassistencial para sanar a proexofobia; o medo infundado do egocídio cosmoético.
Sindromologia: a autossuperação da síndrome do egocentrismo infantil; o sobrepujamento da síndrome de Peter Pan; a evitação da síndrome do perfeccionismo resguardando o autodesempenho interassistencial; a remissão da síndrome do egoísmo; a superação do apego consciencial à extrafisicalidade doentia na síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB).
Maniologia: o fim da egomania; a mania de deixar para depois; a patomania; a dispensa
da hedonomania; a toxicomania.
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Holotecologia: a assistencioteca; a proexoteca; a evolucioteca; a toxicoteca; a sexoteca;
a egoteca; a recexoteca; a volicioteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Conviviologia; a Assistenciologia; a Duplologia;
a Duplocarmologia; a Evoluciologia; a Autovivenciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Interaciologia; a Policarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a isca humana inconsciente; a personalidade desaglutinadora; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin afetiva; a dupla evolutiva;
a conscin evolutivamente madura; a conscin minipeça assistencial multidimensional.
Masculinologia: o narcisista; o autofilista; o antifilantropo; o ingrato; o ingratão; o egão;
o umbigão; o ególatra; o egolíder; o egomaníaco; o egocêntrico; o orgulhoso; o exibicionista;
o solitário; o agente retrocognitor; o amparador intrafisico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o escritor; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação; o duplista; o duplólogo.
Femininologia: a narcisista; a autofilista; a antifilantropa; a ingrata; a ingratona; a egona; a umbigão; a ególatra; a egolíder; a egomaníaca; a egocêntrica; a orgulhosa; a exibicionista;
a solitária; a agente retrocognitora; a amparadora intrafisica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a escritora; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação; a duplista; a duplóloga.
Hominologia: o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens assistens; o Homo
sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiometricus; o Homo sapiens cosmoethicus;
o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens duplologus; o Homo sapiens mentalsomaticus;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens egocentricus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo grupocármico egocentrismo-interassistencialidade = o processo gradativo de reeducação pessoal, através de recins, mudando o curso da evolução pessoal
e grupal; crescendo policármico egocentrismo-interassistencialidade = o processo gradativo de
a consciência lúcida quanto à interassistencialidade, dedicada à busca teática da megafraternidade, sair do ego e praticar a assistência a todos, universalmente.
Culturologia: a cultura do egocídio cosmoético contínuo; a substituição da cultura patológica da autovitimização pela cultura da interassistencialidade cosmoética; a cultura egocêntrica ainda predominante.
Taxologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 mecanismos de defesa do ego (MDEs) atuantes através do egocentrismo, contraprodu-
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centes à interassistencialidade, exigindo posturas reciclogênicas pessoais, em prol do crescendo
egocentrismo-interassistencialidade:
01. Compensação. A conscin, reconhecida altruísta social, porém com dificuldades no
trato familiar, explode em irritação com os pais, ao invés de promover gradativamente a reconciliação grupocármica.
02. Deslocamento. O voluntário da Conscienciologia, não aprovado na docência conscienciológica, torna-se dissidente e desloca a tarefa pedagógica para os holofotes acadêmicos na
Socin, ao invés de reciclar o trafar atravancador.
03. Fantasia. A conscin sem companheiro(a), fantasia nos relacionamentos afetivos
o príncipe encantado ou alma gêmea, ao invés de trabalhar as reciclagens necessárias para o desenvolvimento da dupla evolutiva.
04. Identificação. A cultuação de personalidade da mídia, imitando atitudes socialmente
preconizadas, a exemplo do homem conquistador de várias mulheres, ao invés de dedicar-se ao
duplismo.
05. Introjeção. A incorporação de traços na personalidade, advindos da convivialidade
com grupos na Socin, a exemplo do jovem intermissivista para sentir-se aceito inicia o uso de
substâncias ilícitas, ao invés de alinhar-se ao seu Curso Intermissivo (CI) otimizador e evolutivo.
06. Negação. A evitação da realidade intermissivista, com recusa em admiti-la, a exemplo da mulher arrasa quarteirão, cuja beleza é usada à sedução incauta, ao invés de burilar a força presencial na aplicação da tares.
07. Projeção. A atribuição a outras pessoas de comportamentos característicos de si
mesmo, a exemplo do funcionário de empresa justificando desempenho aquém da média devido
à baixa valorização recebida, ao invés de buscar aprimoramento profissional e consciencial.
08. Racionalização. A apresentação de desculpas espúrias, comumente aceitas, para
justificar comportamento errado ou impróprio, a exemplo de funcionário público ao aceitar propina para realizar serviço de direito do cidadão, ao invés de assisti-lo segundo a função.
09. Regressão. O retorno a padrões de manifestações infantis e egocêntricas de conduta,
a exemplo do voluntário ou aluno incluso no Apoio a Voluntários e Alunos (AVA), o qual passa
a falar mal da Conscienciologia, ao invés de superar o gargalo evolutivo.
10. Sublimação. A expressão indireta de impulso, a exemplo do homem extremamente
violento cuja escolha profissional foi tornar-se boxeador, como forma de extravasar a agressividade, ao invés de reciclar o traço belicoso.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo egocentrismo-interassistencialidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Análise egológica: Heterocriticologia; Nosográfico.
03. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Centrifugação do egão: Egologia, Homeostático.
05. Coleira do ego: Egologia; Neutro.
06. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
07. Desassediologia: Consciencioterapia; Homeostático.
08. Egocarmologia: Holocarmologia; Neutro.
09. Egocentrismo ansioso: Egologia; Nosográfico.
10. Egocentrismo compulsório: Egologia; Neutro.
11. Egocentrismo: Egologia; Neutro.
12. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
13. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
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14. Neoidentidade: Egocarmologia; Neutro.
15. Nível da interassistencialidade: Interassistenciologia; Neutro.

O CRESCENDO EGOCENTRISMO-INTERASSISTENCIALIDADE REFORÇA AS RECINS E RECÉXIS, ALAVANCADORAS
DA AUTOSSUPERAÇÃO DOS MECANISMOS DE DEFESA
DO EGO RUMO AO MAXIEXEMPLARISMO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém o egocentrismo patológico ou busca as
autorrecins potencializadoras da interassistencialidade? Quais ações ou fatos corroboram as identificações pessoais?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro: O Banzo Consciencial; pref. Waldo Vieira; revisores Ana Luiza
Rezende; et al.; 336 p.; 2 partes; 14 caps.; 55 abrevs.; 16 E-mails; 1 entrevista; 28 enus.; 5 escalas; 1 fluxograma; 1 foto;
6 ilus.; 1 microbiografia; 1 questionário; 30 tabs.; 2 websites; posf.; 4 musicografias; 5 pinacografias; 90 filmes; 380 refs.;
12 webgrafias; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de
Janeiro, RJ; 1998; páginas 201e 202.
2. Elysen Junior, Sebastião; Mecanismos de Defesa do Ego na Formação do Sonho; 52 p.; 2 partes; 5 caps.;
25 refs.; 1 apênd.; alf.; 21 x 15 cm; br.; Cortez; São Paulo, SP; 1980; páginas 41 a 46.
3. Freud, Anna; O Ego e os Mecanismos de Defesa (The Ego and the Mechanisms of Defense); trad. Alvaro
Cabral; 152 p.; 4 partes; 12 caps.; 1 foto; 38 notas; 21 x 14 cm; br.; Editora Civilização Brasileira; Rio de Janeiro, RJ;
1978; páginas 36 a 46.
4. Freud, Sigmund; O Ego e o Id: Pequena Coleção das Obras de Freud (The Ego and the Id); trad. José Octávio de Aguiar Abreu; 172 p.; 5 partes; 7 caps.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Imago Editora; Rio de Janeiro, RJ; 1975;
páginas 30 a 39.
5. Skinner, B. F.; Ciência e Comportamento Humano; 420 p.; 6 partes; 19 caps.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Martins Fontes; São Paulo, SP; 1994; páginas 221 a 233.
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CRESCENDO

ELETRONÓTICA-CONSCIENCIOLOGIA
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo Eletronótica-Conscienciologia é o salto qualitativo verificado
no conjunto de conhecimentos sistematizados e no âmbito teórico e prático da Conscienciologia –
Ciência Conscienciocêntrica abrangente, multidimensional, multiexistencial, multidisciplinar, holossomática, bioenergética e cosmoética –, frente à Ciência Convencional fundamentada em conhecimentos apreendidos metodicamente pela observação e interpretação de fenômenos segundo
o paradigma materialista, fisicalista e unidimensional.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo crescendo procede do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. 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, deriva do idioma Latim, icus, e este do idioma
Grego, ikós, com noção de ―participação; referência; pertinência‖, e é formador de adjetivos.
O termo consciência vem do mesmo idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa
comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire,
―ter conhecimento de‖. 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. Crescendum Ciência Convencional–Conscienciologia. 2. Crescendo
Ciência do átomo–Ciência do parapsiquismo. 3. Crescendum paradigma convencional–paradigma consciencial. 4. Salto evolutivo do padrão eletronótico para o padrão conscienciológico.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo Eletronótica-Conscienciologia, crescendo Eletronótica-Conscienciologia esboçante e crescendo Eletronótica-Conscienciologia maduro são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Crescendo Epistemologia-Parepistemologia. 2. Crescendum Filosofia-Holofilosofia. 3. Crescendo Evolucionismo-Evoluciologia. 4. Crescendo Helenismo-Conscienciologia.
Estrangeirismologia: o modus operandi materialista; o neomodus operandi conscienciológico; o full time científico da money society; o full time científico do voluntariado interassistencial; o upgrade eletronótico; o upgrade parapsíquico; o know-how científico convencional;
o know-how científico consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às parapercepções.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Conscienciologia: megaconhecimento cósmico.
Filosofia: a Filosofia da Ciência Materialista; a Cosmossofia da Ciência Multidimensional-Conscienciocêntrica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da ampliação cosmovisiológica; o holopensene da
madurez evolutiva na crescença da pesquisa eletronótica para a pesquisa conscienciológica; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade;
os proexopensenes; a proexopensenidade; os monopensenes; a monopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os patopensenes; a patopensenidade; os nosopensenes; a nosopensenidade.
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Fatologia: a superioridade qualitativa da Conscienciologia, a Ciência da consciência, diante da Eletronótica, a Ciência da matéria; a Conscienciologia pesquisando a consciência além do
objeto; a Conscienciologia destacando a consciência tal qual objeto prioritário de estudo, ampliando o corpus científico em relação à Eletronótica; o estudo exclusivo da matéria sendo insuficiente à pesquisa consciencial; o conhecimento da consciência superando o conhecimento do átomo; o fato de a Ciência Convencional priorizar a heteropesquisa e a Conscienciologia privilegiar
a autopesquisa.
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático no âmbito da Eletronótica; a multidimensionalidade sendo elemento desconhecido da Eletronótica;
o conscienciocentrismo multidimensional sendo a pedra de toque da Conscienciologia; a utilidade
da Ciência Convencional atuando intrafisicamente diante da multiutilidade da Conscienciologia
atuando em várias dimensões conscienciais; a maior abrangência da pesquisa multidimensional-conscienciocêntrica em relação à unidimensional-eletronótica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo belicista Eletronótica-Pentágono; o sinergismo heteropesquisa-autopesquisa; o sinergismo pesquisa consciencial–neoverpons; o sinergismo de parâmetros coincidentes entre a Eletronótica e a Conscienciologia.
Principiologia: o princípio atomista materialista superado pelo princípio consciencial
imaterialista; o princípio da descrença gerando neoverpons; o princípio de a metodologia tradicional produzir a Eletronótica; o princípio de a metodologia conscienciocêntrica paracientífica
gerar a Conscienciologia; o princípio do questionamento do conhecimento eletronótico; o princípio do omniquestionamento do conhecimento consciencial; o princípio da lógica científica tradicional aplicada à multidimensionalidade ainda não ser Conscienciologia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à pesquisa e produção
conscienciológica; o código de Ética aplicado à pesquisa eletronótica; o código grupal de Cosmoética (CGC) aplicado ao estudo da consciência.
Teoriologia: as teorias epistêmicas superadas pelas teorias parepistêmicas; a teoria da
racionalidade empírica; a teoria da autopesquisa consciencial ultrapassando a teoria da pesquisa eletronótica; a teoria da verdade da Ciência convencional ultrapassada pela teoria das verpons conscienciais.
Tecnologia: as técnicas e paratécnicas científicas; a técnica do detalhismo da pesquisa
eletronótica sendo base para a consciencial; a técnica da teática conscienciológica; a técnica da
tares conscienciológica; a técnica de análise-síntese; a técnica da fusão racionalismo-empirismo;
a técnica da introspecção consciencial para produzir verpons.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium;
o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da proéxis;
o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico do
Curso Intermissivo (CI); o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível dos Cientistas Tradicionais; o Colégio Invisível da Paracogniciologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Assistenciologia.
Efeitologia: o efeito cosmoético das autopesquisas interassistenciais superando o efeito
anticosmoético das pesquisas científicas bélicas; os efeitos amplificadores das autoparapesquisas
conscienciais ultrapassando os efeitos limitados das heteropesquisas eletronóticas.
Neossinapsologia: as pesquisas eletronóticas formando banco de dados facilitadores da
geração de neossinapses nas autopesquisas conscienciais; as neossinapses surgidas da autopa-
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rexperimentação consciencial superiores às neossinapses originadas das pesquisas convencionais.
Ciclologia: o ciclo pesquisar-interpretar-teorizar; o ciclo investigar-analisar-sintetizar;
o ciclo experienciar-examinar-concluir; o ciclo empiria-razão-autopesquisa-Conscienciologia;
o ciclo introspecção-análise-síntese-neoverpon; o ciclo insight de amparador–pesquisa–hipótese–neoverpon; o ciclo retrocognição-rememoração-exame-recin.
Enumerologia: a expansão do discernimento; a expansão cosmovisiológica; a expansão
cosmoética; a expansão multidimensional; a expansão investigativa; a expansão científica; a expansão consciencial; a expansão evolutiva.
Binomiologia: o binômio pesquisa da consciência–Evoluciologia; o binômio parapsiquismo–investigação consciencial; o binômio autopesquisa mentalsomática–conclusão conscienciológica; o binômio paranálise profunda–verpon; o binômio substância materialista–Eletronótica.
Interaciologia: a interação experimentação-pesquisa; a interação autovivência-autopesquisa; a interação experiência-razão; a interação prática-teoria; a interação Cognópolis-Sociex;
a interação introspecção-neoideia; a interação homeostática Central Extrafísica da Verdade
(CEV)–neoverpon; a interação patológica financiamento bélico–Eletronótica; a interação heteropesquisa–Ciência Convencional.
Crescendologia: o crescendo Eletronótica-Conscienciologia; o crescendo conhecimento
eletronótico quadridimensional–cosmoconhecimento multidimensional conscienciológico; o crescendo Física–Ciência da Consciência; o crescendo materialismo-imaterialismo; o crescendo heteropesquisa-autopesquisa; o crescendo conhecimento-paraconhecimento.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-paraperceptibilidade-autocientificidade;
o trinômio Experimentologia-Cogniciologia-Verponologia; o trinômio autexperimentação-autanálise-autoneoverpon; o trinômio neovivência-neoideia-verpon.
Polinomiologia: o polinômio ponto-contraponto-análise-síntese-neoverpon; o polinômio
tese-antítese-síntese-análise-neossíntese; o polinômio histórico Filosofia-Eletronótica-Holofilosofia-Conscienciologia.
Antagonismologia: o antagonismo atomocentrismo / conscienciocentrismo; o antagonismo consciência monovisiológica / consciência cosmovisiológica; o antagonismo intrafisicalidade pesquisada pela Eletronótica / multidimensionalidade autopesquisada pela Conscienciologia.
Politicologia: as políticas neocientíficas conscienciocêntricas da Cognópolis. A conscienciocracia; a parapsicocracia; a democracia pura; a cognocracia; a evoluciocracia; a lucidocracia; a belicosocracia da Ciência Atomista.
Legislogia: as leis formadoras do paradigma convencional; as leis formadoras do paradigma consciencial; as leis do maior esforço evolutivo aplicadas às autopesquisas; as leis da
Cosmoeticologia.
Filiologia: a cienciofilia; a conscienciofilia; a criticofilia; a cogniciofilia; a paracogniciofilia; a parapsicofilia; a holofilosofofilia; a pesquisofilia; a teaticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a priorofobia; a decidofobia; a autopesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da apriorismose.
Mitologia: o mito da neutralidade científica.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a ciencioteca; a consciencioteca; a pesquisoteca;
a experimentoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a criticoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Neologia; a Holobiografologia; a Filosofia; a Holofilosofia; a Epistemologia; a Parepistemologia; a Parapercepciologia; a Cogniciologia;
a Autocogniciologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin eletronótica; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cientista convencional; o cientista consciencial; o pesquisador convencional; o pesquisador consciencial; o professor de Conscienciologia; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o escritor; 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 voluntário.
Femininologia: a cientista convencional; a cientista consciencial; a pesquisadora convencional; a pesquisadora consciencial; a professora de Conscienciologia; a acoplamentista;
a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a intermissivista; a cognopolita; a completista;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a escritora; 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 voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens electronoticus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens mentalsomaticus;
o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens verponologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo Eletronótica-Conscienciologia esboçante = a expansão cognitiva vivenciada pelo pesquisador convencional a partir das primeiras experiências parapsíquicas;
crescendo Eletronótica-Conscienciologia maduro = a expansão cognitiva vivenciada pelo pesquisador, anteriormente convencional, pautada no conjunto de vivências multidimensionais autocomprovadas.
Culturologia: a cultura materialista; a cultura conscienciocêntrica.
Taxologia. Sob a ótica da Metalsomatologia, eis, por exemplo, dentre outras, na ordem
alfabética, 50 especialidades da Conscienciologia evidenciando posição qualitativa e evolutiva
superior à Eletronótica:
01. Amparologia.
02. Autevoluciologia.
03. Autexperimentologia.
04. Autocogniciologia.
05. Autoconscienciometrologia.
06. Autoconsciencioterapia.
07. Autoconviviologia.
08. Autocosmoeticologia.
09. Autocriticologia.
10. Autodecidologia.
11. Autodidaticologia.
12. Autodiscernimentologia.
13. Automaturologia.
14. Autoparapercepciologia.
15. Autoparapesquisologia.
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Autoproexologia.
Autorrecexologia.
Autorretrocogniciologia.
Conscienciocentrologia.
Cosmovisiologia.
Descrenciologia.
Energossomatologia.
Extrafisicologia.
Heterocriticologia.
Holomaturologia.
Homeostaticologia.
Interassistenciologia.
Interdimensiologia.
Intraconscienciologia.
Invexologia.
Megapriorologia.
Mentalsomatologia.
Multiculturologia.
Multidimensiologia.
Pacifismologia.
Parapercucienciologia.
Parapoliticologia.
Paratecnologia.
Projeciologia.
Psicossomatologia.
Raciocinologia.
Reeducaciologia.
Ressomatologia.
Seriexologia.
Taristicologia.
Teaticologia.
Temperamentologia.
Tenepessologia.
Verbaciologia.
Verponologia.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo Eletronótica-Conscienciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Antiparapsiquismo: Parapercepciologia; Nosográfico.
02. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Compreensão da Conscienciologia: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Conscienciologia profunda: Intraconscienciologia; Neutro.
07. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
08. Conscin trancada: Materiologia; Nosográfico.
09. Crescendo Epistemologia-Parepistemologia: Cogniciologia; Neutro.
10. Crescendo Helenismo-Conscienciologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
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Desafio da Conscienciologia: Autopesquisologia; Homeostático.
Hipótese do esgotamento eletronótico: Evoluciologia; Neutro.
Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.
Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
Síntese da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.

O CRESCENDO ELETRONÓTICA-CONSCIENCIOLOGIA ELUCIDA A EXPANSÃO OMNILATERAL DA CIÊNCIA CONVENCIONAL, MATERIALISTA, ENVILECIDA, PARA A NEOCIÊNCIA DA CONSCIÊNCIA, CONCEPTÁCULO DE VERPONS.
Questionologia. No teste de avaliação de 1 a 5, em qual nível você, leitor ou leitora, se
situa quanto às aplicações teáticas conscienciológicas? Você efetua, frequentemente, a autoinvestigação detalhada de tal nível?
Bibliografia Específica:
1. Fourez, Gérard; A Construção das Ciências: Introdução à Filosofa e à Ética das Ciências (La Construction des Sciences: Introduction a la Philosophie e a 1'Éthique des Sciences); trad. Luiz Paulo Rouanet; 320 p.; 13 caps.;
2 ilus.; 1 índice; 296 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora da UNESP; São Paulo, SP; 1995; páginas 143 a 193.
2. Freire-Maia, Newton; A Ciência por Dentro; 262 p.; 10 caps.; 2 índices; 285 refs.; 21 x 14 cm; br.; 4ª Ed.;
Vozes; Petrópolis, RJ; 1990; páginas 17 a 190.
3. Japiassú, Hilton; Paixões da Ciência: Estudos de História das Ciências; 336 p.; 10 caps.; 2 ilus.; 1 índice;
204 refs.; 21 x 14 cm; br.; Letras & Letras; São Paulo, SP; 1991; páginas 221 a 242.
4. Kuhn, Thomas S.; A Estrutura das Revoluções Científicas (The Structure of Scientific Revolutions), trad.
Beatriz Viana Boeira; & Nelson Boeira; 258 p.; 12 caps.; 1 índice; 171 refs.; 20,5 x 11,5 cm; br.; 5ª Ed.; Perspectiva; São
Paulo, SP; 2000; páginas 19 a 257.
5. Pessi-Pasternak, Guitta; A Ciência: Deus ou Diabo? (La Science: Dieu ou Diable?); trad. Edgard de Assis
Carvalho; & Mariza Perassi Bosco; 226 p.; 24 caps.; 1 índice; 24 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora UNESP; São Paulo, SP;
2001; páginas 123 a 200.
6. Popper, Karl Raimund; A Lógica da Pesquisa Científica (The Logic of the Scientific Discovery); trad.
Leônidas Hedenberg; 568 p.; 10 caps.; 2 índices; 248 refs.; alf.; 19 x 13,5 cm; br.; 8ª Ed.; Pensamento-Cultrix; São Paulo,
SP; 1974; páginas 27 a 311.
7. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos;
1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.;
3ª Ed.; Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
2004; páginas 25 a 112.
8. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores
Alexander Steiner et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1 foto; 43 ilus.; 1 microbiografia;
1 sinopse; 2 websites; glos. 300 termos; 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 11 a 79.
9. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5
x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 72 a 93.
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CRESCENDO

EPISTEMOLOGIA-PAREPISTEMOLOGIA
(COGNICIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo Epistemologia-Parepistemologia é o salto de patamar qualitativo existente entre a Epistemologia, disciplina filosófica estudando a origem, natureza, valor, crítica, limites, validade e interpretação do conhecimento tradicional, examinando, especialmente,
a relação sujeito-objeto, e a Parepistemologia, disciplina holofilosófica consoante o paradigma
consciencial, qualificando esses itens tradicionais por meio das investigações parapsíquicas dos
conhecimentos cósmicos, cosmoéticos e multidimensionais, analisando, notadamente, a relação
sujeito-sujeito.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O primeiro elemento de composição para vem
do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além de‖. O segundo elemento de composição
epistem deriva também do idioma Grego, episteme, ―familiaridade com determinada matéria; entendimento; habilidade; conhecimento científico; Ciência‖. O terceiro elemento de composição
logia provém do mesmo idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖. A palavra Epistemologia surgiu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Crescendo Epistemologia Tradicional–Epistemologia Consciencial.
2. Crescendum teoria do conhecimento–teoria do paraconhecimento. 3. Crescendum Gnosiologia-Paragnosiologia. 4. Crescendum Filosofia da Ciência–Holofilosofia da Conscienciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo Epistemologia-Parepistemologia, crescendo Epistemologia-Parepistemologia básico e crescendo Epistemologia-Parepistemologia
avançado são neologismos técnicos da Cogniciologia.
Antonimologia: 1. Crescendo Filosofia Tradicional–Ciência Convencional. 2. Crescendum Filosofia da Ciência–Conscienciologia. 3. Embate Filosofia Tradicional–Filosofia do
Parapsiquismo. 4. Confronto conhecimento-Filosofia.
Estrangeirismologia: o breakthrough evolutivo; a critique du savoir scientifique; a teoria della conoscenza.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do discernimento quanto ao conhecimento parapsíquico.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Epistemologia: crítica perceptiva. Parepistemologia: crítica paraperceptiva.
Filosofia: a Filosofia da Ciência; a Holofilosofia da Paraciência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do conhecimento científico; os cognopensenes;
a cognopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade.
Fatologia: o salto qualitativo existente entre a Epistemologia e a Parepistemologia; a superioridade do paradigma consciencial frente ao paradigma convencional; a teoria do conhecimento da consciência superior à teoria do conhecimento do átomo; a Epistemologia priorizando
o estudo do objeto e a Parepistemologia priorizando a pesquisa do sujeito; a Gnosiologia enfocando o conhecimento externo à consciência e a Paragnosiologia centrada no autoconhecimento;
a experimentação sendo a metodologia de pesquisa da Ciência convencional e a autexperimen-
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tação constituindo a metodologia de pesquisa da Conscienciologia; a Ciência convencional priorizando a observação do objeto e a Conscienciologia priorizando a observação interna da consciência; a evolução consciencial alavancada pelo binômio conhecimento conscienciológico–interassistencialidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a cosmovisão multidimensional enriquecendo a compreensão da
Parepistemologia; a lógica da autoparapesquisa consciencial produzida a partir da autoparexperimentação; o parapsiquismo ampliando a cosmovisão das pararrealidades conscienciais; o parapsiquismo da consciência intermissivista propiciando a autopesquisa multidimensional-conscienciocêntrica; a autopesquisa parapsíquica produzindo autoconhecimento evolutivo; o paradigma
consciencial produzido pela paravivência lúcida na multidimensionalidade; as autopesquisas da
conscin parapsíquica inseridas no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o paraconhecimento da conscin parapsíquica propiciando a interassistencialidade a partir da energia consciencial (EC); a atuação da conscin parapsíquica produzindo parafatos interassistenciais pesquisados pela Conscienciologia; a autoconscientização multidimensional (AM) fomentando a interassistencialidade conscienciológica; as paravivências multidimensionais minimizando as distorções paracognitivas; a paraperceptibilidade investigativa produzindo paracognição avançada;
a paravivência formando neoverpons; as Centrais Extrafísicas alavancando a paracognição.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Gnosiologia-Parepistemologia; o sinergismo paracognição-interassistencialidade; o sinergismo autoconhecimento consciencial–autevolução; o sinergismo parapsiquismo avançado–pancognição; o sinergismo autolucidez expandida–autoconhecimento qualificado.
Principiologia: o princípio da descrença gerando conhecimento consciencial; o princípio da auto e heterocrítica cosmoética; o princípio filosófico do “conhece-te a ti mesmo”; o princípio de o conhecimento cósmico ser ilimitado; o princípio do omniquestionamento do saber;
o princípio da validade relativa do conhecimento.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao paraconhecimento de
ponta; o código grupal de Cosmoética (CGC) embasando o saber universalista.
Teoriologia: a teoria geral do conhecimento e do paraconhecimento; a teoria epistêmica da avaliação do saber; a teoria da auto e heteranálise do conhecimento parapsíquico; a teoria
do neoparadigma consciencial superar o paradigma científico convencional.
Tecnologia: a técnica do crescendo conhecimento convencional–conhecimento consciencial; a técnica da auto e heteropesquisa do conhecimento; a técnica de acessar o paraconhecimento de ponta; a técnica de aplicação adequada do paradigma consciencial; a técnica da incessante superação de erros; a técnica do debate ad aeternum.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico estudando a teática multidimensional; o voluntariado teático pesquisando as neoverpons; o voluntariado da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o voluntariado docente na função de mediador da
construção do autoconhecimento.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autexperimentologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epistemólogos; o Colégio Invisível dos Parepistemólogos; o Colégio Invisível dos Filósofos; o Colégio Invisível dos Holofilósofos; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Tradicionais; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito halo da autoparaprocedência alavancando o conhecimento; o efeito halo das neoideias; o efeito ampliador da união lucidez epistemológica–paralucidez parepistemológica; o efeito alavancador da crítica cosmoética.
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Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas no Curso Intermissivo pré-ressomático;
as paraneocognições gerando neossinapses; as expansões do conhecimento humano produzindo
neossinapses; as expansões cognitivas resultantes das neossinapses conscienciológicas.
Ciclologia: o ciclo assimilar-ministrar conhecimentos; o ciclo aprender-ensinar paraconhecimentos; o ciclo analisar-sintetizar conhecimentos e paraconhecimentos; o ciclo interpretar-criticar conhecimentos conscienciológicos.
Enumerologia: o conteúdo do (para)conhecimento; a interpretação do (para)conhecimento; a dialética do (para)conhecimento; a síntese do (para)conhecimento; a teoria do (para)conhecimento; a refutação do (para)conhecimento; a corroboração do (para)conhecimento.
Binomiologia: o binômio autocrítica–heterocrítica cognitiva; o binômio análise intrafísica–análise extrafísica; o binômio criticidade-cosmoeticidade; o binômio crítica criativa–solução eficaz; o binômio análise-síntese; o binômio fenômenos-parafenômenos; o binômio compreensão intrafísica–compreensão extrafísica; o binômio princípios filosóficos–princípios holofilosóficos; o binômio princípios científicos–princípios paracientíficos.
Interaciologia: a interação sujeito-objeto para formar a teoria convencional; a interação da consciência consigo própria para formar a teoria consciencial; a interação pesquisa intrafísica–pesquisa extrafísica fundamentando a Conscienciologia.
Crescendologia: o crescendo Epistemologia-Parepistemologia; o crescendo teoria do
conhecimento tradicional–teoria do holoconhecimento consciencial; o crescendo teoria da Ciência Convencional–teoria da Paraciência Consciencial; o crescendo teoria do conhecimento do
átomo–teoria do conhecimento da consciência; o crescendo paradigma eletronótico–neoparadigma consciencial; o crescendo superficialidade eletronótica–profundidade conscienciológica;
o crescendo pesquisa intrafísica–pesquisa parapsíquica.
Trinomiologia: o trinômio interpretar-explicar-confirmar a sabedoria; o trinômio pesquisa-origem-valor do conhecimento multidimensional; o trinômio conhecimento-Ciência-Epistemologia; o trinômio paraconhecimento-Conscienciologia-Parepistemologia; o trinômio experimentação-aplicação-validade do saber.
Polinomiologia: o polinômio questionar-criticar-negar-aceitar-concluir; o polinômio
vivenciar-analisar-compreender-conhecer; o polinômio autexperimentar-autopesquisar-autexaminar-autoconhecer; o polinômio experimentação-racionalidade-coerência-compreensão; o polinômio Percepciologia-Parapercepciologia-Cogniciologia-Paracogniciologia-Cosmovisiologia-Paracosmovisiologia.
Antagonismologia: o antagonismo Filosofia da Ciência Convencional / Holofilosofia
da Conscienciologia; o antagonismo teoria do conhecimento convencional / teoria do conhecimento consciencial; o antagonismo conhecimento intermissivo / conhecimento intrafísico; o antagonismo conhecimento / paraconhecimento; o antagonismo saber unidimensional / saber multidimensional; o antagonismo pesquisa da matéria / pesquisa da consciência.
Politicologia: a gnosiocracia; a conscienciocracia; a parapsicocracia; a cientificocracia;
a filosofocracia; a lucidocracia; a discernimentocracia; a teaticocracia; a cosmoeticocracia;
a verponocracia; a proexocracia; a democracia pura.
Legislogia: as leis formadoras do conhecimento científico; as leis formadoras do conhecimento consciencial; as leis alavancadoras do paraconhecimento; as leis do maior esforço aplicadas à Cogniciologia.
Filiologia: a epistemofilia; a parepistemofilia; a criticofilia; a cogniciofilia; a paracogniciofilia; a parapsicofilia; a cienciofilia; a conscienciofilia; a filosofofilia; a holofilosofofilia;
a pesquisofilia; a teaticofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a epistemofobia; a criticofobia; a parapsicofobia; a gnosiofobia; a filosofofobia; a cienciofobia; a conscienciofobia; a neofobia; a teaticofobia; a pesquisofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da apriorismose.
Mitologia: a eliminação do mito do conhecimento inquestionável.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a ciencioteca; a filosofoteca; a pesquisoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a intelectoteca; a consciencioteca; a criticoteca; a assistencioteca.
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Interdisciplinologia: a Cogniciologia; a Epistemologia; a Parepistemologia; a Mentalsomatologia; a Neologia; a Tudologia; a Holobiografologia; a Filosofia; a Holofilosofia; a Parapercepciologia; a Gnosiologia; a Paragnosiologia; a Intrafisicologia; a Extrafisicologia; a Autocogniciologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a isca
humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o epistemólogo; o parepistemólogo; o filósofo; o holofilósofo; o cientista; o conscienciólogo; o professor da Conscienciologia; 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 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 pensador; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista;
o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente;
o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a epistemóloga; a parepistemóloga; a filósofa; a holofilósofa; a cientista;
a consciencióloga; a professora de Conscienciologia; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga;
a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a pensadora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens epistemologus; o Homo sapiens parepistemologus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens scientificus; o Homo
sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens verponologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo Epistemologia-Parepistemologia básico = o vivenciado pela
consciência intermissivista novata; crescendo Epistemologia-Parepistemologia avançado = o vivenciado pela consciência intermissivista proficiente.
Culturologia: a cultura da Epistemologia; a cultura da Parepistemologia.
Taxologia. Sob a ótica da Cogniciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 77 categorias relevantes de conhecimentos no universo da Epistemologia e Parepistemologia:
01. Conhecimento abrangente.
02. Conhecimento abstrato.
03. Conhecimento acumulativo.
04. Conhecimento amplo.
05. Conhecimento analítico.
06. Conhecimento a posteriori.
07. Conhecimento a priori.
08. Conhecimento certo.
09. Conhecimento científico.
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Conhecimento claro.
Conhecimento complexo.
Conhecimento concreto.
Conhecimento conscienciológico.
Conhecimento convencional.
Conhecimento cósmico.
Conhecimento crítico.
Conhecimento dedutivo.
Conhecimento definido.
Conhecimento demonstrável.
Conhecimento dialético.
Conhecimento dogmático.
Conhecimento empírico-racional.
Conhecimento erudito.
Conhecimento exato.
Conhecimento exegético.
Conhecimento experimental.
Conhecimento explicativo.
Conhecimento externo.
Conhecimento factual.
Conhecimento falível.
Conhecimento fenomênico.
Conhecimento filosófico.
Conhecimento geral.
Conhecimento heurístico.
Conhecimento hipotético.
Conhecimento inato.
Conhecimento indutivo.
Conhecimento interno.
Conhecimento interpretativo.
Conhecimento inútil.
Conhecimento irrefutável.
Conhecimento matemático.
Conhecimento mentalsomático.
Conhecimento metódico.
Conhecimento mnemônico.
Conhecimento multidimensional.
Conhecimento multiexistencial.
Conhecimento objetivo.
Conhecimento obscuro.
Conhecimento parafactual.
Conhecimento parafenomênico.
Conhecimento paravivencial.
Conhecimento perceptivo.
Conhecimento pessoal.
Conhecimento prático.
Conhecimento preciso.
Conhecimento psicossomático.
Conhecimento racional.
Conhecimento real.
Conhecimento reciclável.
Conhecimento refutável.
Conhecimento restrito.

Enciclopédia da Conscienciologia

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
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Conhecimento retrocognitivo.
Conhecimento rudimentar.
Conhecimento simples.
Conhecimento sintético.
Conhecimento sistemático.
Conhecimento somático.
Conhecimento subjetivo.
Conhecimento teático.
Conhecimento teórico.
Conhecimento total.
Conhecimento universal.
Conhecimento útil.
Conhecimento verificável.
Conhecimento verponológico.
Conhecimento vivencial.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo Epistemologia-Parepistemologia, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Autocognição exaustiva: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Cognografia: Cogniciologia; Neutro.
04. Cognoscível: Cogniciologia; Neutro.
05. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
06. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Neociência conscienciológica: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Parateática: Experimentologia; Homeostático.
09. Parepistemologia: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
11. Prole mentalsomática: Cogniciologia; Homeostático.
12. Racionalidade empírica conscienciológica: Holopesquisologia; Neutro.
13. Saber: Serenologia; Neutro.
14. Verdade antidemagógica: Holomaturologia; Homeostático.
15. Verpon: Experimentologia; Homeostático.

A ELEVAÇÃO DO CONHECIMENTO UNIDIMENSIONAL, MATERIALISTA, CONVENCIONAL PARA O MULTIDIMENSIONAL
CONSCIENCIOCÊNTRICO, CONFIRMA, DE MANEIRA SEGURA, O CRESCENDO EPISTEMOLOGIA-PAREPISTEMOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, concebe a superioridade da Parepistemologia
em relação à Epistemologia? Pesquisa, preferencialmente, o conhecimento convencional ou
o consciencial?
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ESCRIBA-NEOVERBETÓGRAFO
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo escriba-neoverbetógrafo é a hipótese parapesquisística de tentativa segundo a qual os atuais verbetógrafos assíduos, constantes e reiterados contribuidores da
Enciclopédia da Conscienciologia, terem sido escribas em retrovidas ou exercido, com frequência
acima da média, funções similares ao longo da trajetória seriexológica pessoal (Paraprosopografologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. A palavra escriba deriva do idioma Latim, escriba, ―escrivão; copista; que está encarregado dos registros‖. Surgiu no Século XIII. O elemento
de composição neo procede do idioma Grego, néos, ―novo‖. Apareceu, na Linguagem Científica
Internacional, a partir do Século XIX. O termo verbo vem do idioma Latim, verbum, ―palavra;
vocábulo; termo; expressão‖, opondo-se a res, ―coisa; realidade‖. Surgiu no Século XIII. O sufixo
ete, ―diminutivo‖, apareceu no Século XV. A palavra verbete surgiu em 1881. O elemento de
composição grafia provém do idioma Grego, graphe, ―escrita; escrito; convenção; documento;
descrição‖.
Sinonimologia: 1. Crescendum escriba-neoverbetógrafo. 2. Evolução escriba-neoverbetógrafo. 3. Crescendo cultura do escriba–cultura conscienciológica. 4. Crescendo escrita intrafisicalista–escrita autorrevezamental. 5. Crescendo grafopensenológico multiexistencial.
6. Evolução autoral interexistencial.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo escriba-neoverbetógrafo, crescendo escriba-neoverbetógrafo funcional e crescendo escriba-neoverbetógrafo disfuncional são neologismos técnicos da Seriexologia.
Antonimologia: 01. Crescendo Neoverbetografologia-Megagesconologia. 02. Crescendo patológico. 03. Crescendo pitonisa-epicon. 04. Crescendo colecionador-holotecário.
05. Crescendo tenepessista-ofiexista. 06. Crescendo antepassado de si mesmo–personalidade
consecutiva. 07. Síndrome da automimese fossilizadora. 08. Síndrome da dispersão consciencial. 09. Crescendo consciênçula-consréu. 10. Transmigração extrafísica.
Estrangeirismologia: o continuum seriexológico ascendente; o faraway, so close seriexológico; o upgrade evolutivo; a awareness quanto ao timelime multiexistencial pessoal; o detalhamento das self-performances mentaissomáticas; o modus vivendi intelectual pluriexistencial;
o know-how grafológico holobiográfico; o Retrocognitarium; o Proexarium; o Autoconfrontarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Holobiografologia Pessoal.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Verbetógrafo: neoescriba tarístico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene da Autosseriexologia Lúcida; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os
holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os rastros pensênicos intelectuais; a investigação das fôrmas holopensênicas; o materpensene bibliológico; o incremento da Autoneopensenologia a partir da teaticidade intelectual diária; o holopensene da Holobiografologia.
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Fatologia: a escrita enquanto maior invenção da Humanidade; a Enciclopédia da Conscienciologia na condição de megagescon grupal (Maxiproexologia); a meta cognopolitana dos
500 neoverbetógrafos otimizando a retomada grafopensenológica interexistencial; a análise criteriosa do próprio ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Parafatologia: a dedicação constante à escrita ao longo das retrovidas; o hábito seriexológico de sentar-se para lavrar palavras; as investigações teáticas da parantecedência pessoal;
o esforço sincero na eliminação da ociosidade dos trafores mentaissomáticos paragenéticos
através da escrita assídua de neoverbetes conscienciológicos; o exercício da escrita tarística enquanto elemento prioritário para qualificar a própria coativação atributiva favorecedora da recuperação dos megacons; a reverberação seriexológica dos retromanuscritos pessoais; a autorganização intelectual seriexológica ascendente; a hipótese de trabalho intelectual antelucano em retrovidas; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático higienizando o holossoma e o ambiente do escritório (Parafisiopodium); o desenvolvimento da sinalética energética e parapsíquica
ampliando as abordagens conformatológicas do texto em voga pela interação com os amparadores
de função (Paraelencologia); as inspirações oportunas das consciexes ex-escribas; a personalidade
consecutiva possibilitando a Autogesconometria Seriexológica; as retrocognições calibrando
a bússola intraconsciencial (Autocosmoeticologia); o desenvolvimento da estilística e da conteudística dos escritos pessoais ao longo do périplo evolutivo (Grafopensenologia Evolutiva); a assunção verbaciológica da Neoverponologia na condição de retribuição proexológica aos aportes
grafopensênicos multiexistenciais; as excursões intermissivas à parapsicoteca ampliando as abordagens parapesquisísticas da consciex lúcida (Para-Historiologia); a retrossenha filológica podendo predispor a conscin a realizar acessos mais frequentes à Central Extrafísica da Verdade
(CEV); a Verbetografia Conscienciológica enquanto estratégia tarística de desinibição intelectual
visando o gruporrevezamento multiexistencial (Complexiologia).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo escrita-esclarecimento; o sinergismo megatrafor intelectual–proatividade verbetográfica; o sinergismo cosmovisão retrocognitiva–teática maxiproexológica; o sinergismo memória-suor; o sinergismo Filologia-Neoenciclopediologia; o sinergismo
neoverpon-coragem; o sinergismo autogesconológico editorial-resenha-tradução-artigo-verbete-livro-megagescon.
Principiologia: o princípio do autorrevezamento multiexistencial; o princípio da singularidade holobiográfica; o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio seriexológico da Parageneticologia; o princípio da auto-herança seriexológica; o princípio do espólio autorrevezador.
Codigologia: o codex subtilissimus de Cosmoética aplicado às retrocognições.
Teoriologia: a teoria do macrossoma intelectual; a teoria da autodileção paragenética;
a teoria da identidade extra; a teoria da personalidade consecutiva; a teoria da Holomnemossomatologia; a teoria da Polineurolexicologia; a teoria de serem necessárias, pelo menos, 10 retrocognições autênticas para confirmar determinada retrovida.
Tecnologia: a técnica do confor; a técnica da saturação mental parapesquisística.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório radical da Heurística (Serenarium);
o laboratório conscienciológico da Despertologia; os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium-Holociclo-Holoteca).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Holomnemônica; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Parassemiologia; o Colégio
Invisível da Seriexologia.
Efeitologia: o efeito seriexológico da escrita conscienciológica (abertura de caminho).

Enciclopédia da Conscienciologia

7631

Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do binômio escrita verbetológica–defesa
tertuliária.
Ciclologia: o ciclo holorressomático pessoal sintetizado no CMP; o ciclo homofônico
ponderar-registrar-revisar-apresentar-publicar; o ciclo autocriatividade neoverpônica–debate
grupocármico; o ciclo verbete pessoal–enciclopédia grupal; o ciclo evolutivo da recomposição
grupocármica; o ciclo Autorrevezamento-Gruporrevezamento; o ciclo autorando-autorado-autógrafo.
Enumerologia: o papiro; o pergaminho; o códex; o livro; o glossário; o dicionário; a enciclopédia.
Binomiologia: o binômio seriexológico passado imperfeito–futuro do presente; o binômio lucidez cronológica–prioridade proexológica; o binômio Historiologia-Para-Historiografologia; o binômio teoria potencial–prática definitiva; o binômio Temperamentologia-Gesconologia; o binômio escriba-copista; o binômio ressomas-dessomas.
Interaciologia: a interação grafopensenidade intrafísica–amparalidade extrafísica;
a interação cognição retrossomática–cognição proexogramática; a interação glosa-listagem
(Lexicologia); a interação ortopensenidade–clareza textual; a interação palimpsesto textual–palimpsesto consciencial; a interação gescon tarística–completismo existencial; a interação Tridotaciologia-Neoverponologia; a interação autonomia consciencial–interdependência grupal.
Crescendologia: o crescendo escriba-neoverbetógrafo; o crescendo cálamo-pena-caneta-teclado; o crescendo pergaminho-papiro-papel; o crescendo na expectativa de vida ao longo
da seriéxis; o crescendo lúcido na Escala Evolutiva das Consciências; o crescendo paraperfilológico escritor-neoverponologista; o crescendo historiográfico Papirologia-Bibliologia.
Trinomiologia: o trinômio Cronoevoluciologia-Cronoverponologia-Cronoproexologia.
Polinomiologia: o polinômio escriba-jurisconsulto-lexicógrafo-neoenciclopedista.
Antagonismologia: o antagonismo psicomotricidade / mentalsomaticidade.
Paradoxologia: o paradoxo de a conscin não conseguir lembrar, ordinariamente, das
próprias experiências pretéritas; o paradoxo de a pessoa ser 1 livro aberto, sem saber lê-lo;
o paradoxo do fato mnemonicamente ausente, porém etologicamente interatuante.
Legislogia: as leis da Holocarmologia.
Filiologia: a intelectofilia; a priorofilia; a neofilia; a decidofilia; a registrofilia; a gesconofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a parapsicofobia.
Sindromologia: a evitação da síndrome de Amiel.
Maniologia: a escribomania.
Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a gliptoteca; a autocriticoteca; a logicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Autorretrocogniciologia; a Autevoluciologia;
a Auto-Historiografologia; a Autorretrospectivologia; a Autoproexologia; a Autoparapercepciologia; a Automnemossomatologia; a Autolucidologia; a Enciclopediologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a autocobaia seriexológica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex.
Masculinologia: o agente autorretrocognitor; o atacadista consciencial; o tenepessista;
o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o seriexólogo; o evoluciólogo.
Femininologia: a agente autorretrocognitora; a atacadista consciencial; a tenepessista;
a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a seriexóloga; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens seriexologus; o Homo sapiens autohereditator; o Homo
sapiens autorrevertor; o Homo sapiens reversator; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo
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sapiens holomnemonicus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens autocohaerens; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens genopensenologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo escriba-neoverbetógrafo funcional = o voluntário da Conscienciologia, homem ou mulher, com trafor grafopensênico de base paragenética, engajado na feitura constante de neoverbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia; crescendo escriba-neoverbetógrafo disfuncional = o voluntário da Conscienciologia, homem ou mulher, com trafor grafopensênico de base paragenética, porém displicente quanto à elaboração continuada de neoverbetes
para a Enciclopédia da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura da Autoconscientização Seriexológica.
Escriba. Sob a ótica da Definologia, o escriba foi a conscin responsável, na Antiguidade,
pela escrita de textos oficiais e a cópia de textos grafados e ditados.
Escrita. No tocante à Historiografologia, a escrita mesopotâmica e egípcia são consideradas complexas (estima-se em cerca de 700 signos por volta do ano 2000 a.e.c.) exigindo vários
anos para a conscin dominá-la adequadamente, sendo, por isso, encarada como verdadeira formação profissional, só acessível a funcionários públicos, mercadores abastados ou familiares de
escribas, dado o grau de investimento necessário.
Gênero. A atividade de escriba não era reservada aos homens, havendo acesso permitido
às mulheres desde a Era de Hamurabi (1800 a.e.c.).
Responsabilidade. O fato de saber ler e escrever proporcionava, ao escriba, privilégios
consideráveis, possibilitando-lhe a ocupação de cargos e funções de relevância política, religiosa
e médica na administração social.
Suméria. Entre os sumerianos, povo habitante da Mesopotâmia e considerado responsável pelo desenvolvimento da glíptica, da escultura e pelo próprio aparecimento da escrita, a atividade mais valorizada do escriba era a pedagógica, sem haver prejuízo de outros encargos simultaneamente desempenhados nos palácios e nos templos.
Carreira. O escriba podia aprender o ofício quer nos centros administrativos dos palácios e dos templos, quer na companhia de 1 mestre (preceptoria) através, essencialmente, da imitação. Porém depois da formação inicial, o curso das escolas sumérias dividia-se em 2 ramos:
1. Tecnologia. Aquele voltado para o saber de caráter técnico, cujo objetivo principal
era o aprendizado da linguagem suméria, evoluindo, com o tempo, para o conhecimento de listas
de nomes de plantas, animais, cidades e minerais, vindo a incluir o saber matemático através do
estabelecimento de listagem de quadrados, cubos de números, cálculos e problemas aritméticos
de todo gênero.
2. Letras. Aquele relacionado ao saber das práticas literárias, tendo como foco a cópia
ou imitação de conjunto de hinos, poemas e mitos responsáveis pela celebração das façanhas dos
deuses e dos reis do passado.
Mesopotâmia. De modo geral, na Mesopotâmia, reis, rainhas, príncipes e nobres tinham
1 escriba como secretário particular. O mesmo ocorria entre os egípcios.
Egito. A profissão de escriba viria a tornar-se mais conhecida no Egito Antigo, onde se
tornou verdadeira casta dotada de regalias e poder, alguns vindo a ostentar títulos como o de escriba real.
Governo. No Egito, o sistema administrativo dos palácios e dos templos caracterizava-se
por grande controle das atividades culturais, econômicas e políticas, dependendo intimamente dos
escribas para tal finalidade, pois a escrita era vista enquanto verdadeiro instrumento de gestão.
Hierarquia. Assim, havia estrita hierarquia entre os escribas oficiais (trabalhadores para
o Estado). No topo estava situado o escriba do celeiro real e na base, o simples copista.
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Especialidade. Considerando a Caracterologia, apesar de formarem grupo bastante homogêneo, recebendo a mesma formação inicial, havia especializações entre os escribas. Eis,
classificados a seguir na ordem funcional, dentre outros, 7 tipos de escribas (Elencologia) presentes nas civilizações mesopotâmica e egípcia, muitos exercendo várias funções sobrepostas, a fim
de expandir o debate em pauta:
1. Calendário: escribas-astrólogos encarregados do estabelecimento de calendários
e das previsões astrológicas.
2. Comércio: escribas responsáveis pelos contratos comerciais.
3. Matemática: escribas-matemáticos responsáveis pela realização de cálculos geométricos e algébricos, visando principalmente a administração contábil do bem público.
4. Palácio: escribas-funcionários responsáveis por assegurar o controle da circulação de
bens, animais e pessoas nos palácios, templos e casas de comércio, dos quais dependia a vida de
tais organizações sociais.
5. Parapsiquismo: escribas-adivinhos responsáveis pela gestão do futuro por meio de
premonições, prognósticos e previsões, através inclusive do domínio do binômio Astronomia-Astrologia da época (ao modo dos escribas-astrólogos). Eram consultados pelos reis e cidadãos visando a interpretação de acontecimentos celestes, terrestres e pessoais, incluindo dados sobre
a saúde, quando se suspeitasse existirem sinais prospectivos ou indicadores futuros.
6. Política: escribas-poetas responsáveis pela realização de relatos históricos, inscrições,
hinos e poemas dignificadores da imagem real e dos deuses, a fim de justificar o poder régio.
7. Saúde: escribas-médicos e escribas-exorcistas (feiticeiros) responsáveis pela arte de
curar sobretudo através de, respectivamente, receitas fitoterápicas, incluindo laxantes derivados
de produtos animais, e da magia, cujo objetivo principal era o controle da própria Natureza.
Poder. No tocante à Intrafisicologia, os escribas detinham bastante poder em função de
estarem a par de todas as decisões da administração pública, sendo considerados verdadeiros
arquivos vivos da monarquia, pois a eles competia o registro dos atos de Estado.
Cultura. Sob o enfoque da Cogniciologia, muitos escribas alcançaram apreciável nível
de cultura e erudição para a época, sendo reconhecidos socialmente por tal atributo.
Elders. Nesse sentido, inclusive, os escribas são considerados como sendo os primeiros
detentores do saber escrito desde o surgimento da Humanidade.
Arte. A própria nobreza reconhecia e invejava intelectualmente a figura do escriba, por
vezes fazendo-se representar nas pinturas ou nas esculturas enquanto escribas. Exemplo disso
é a célebre escultura O Escriba Sentado, atualmente no museu do Louvre, mostrando alto componente da IV (2.600–2.500 a.e.c.) ou V (2.480–2.350 a.e.c.) dinastias egípcias.
Postura. A obra demonstra a postura de trabalho dos escribas. Sentado, com o torso ereto, as pernas cruzadas e os pés descalços, utilizando espécie de saiote branco, onde apoia rolo de
papiro seguro pela mão esquerda. A mão direita, destinada à escrita, parece segurar cálamo, hoje
ausente da obra artística por desgaste ou quebra.
Lexicologia. Segundo a Historiografologia, os escribas são também considerados os responsáveis pela compilação dos primeiros dicionários do mundo (Paleolexicografia).
Glosa. Tal hábito se expandiu com a tradição medieval de anexar glosas nos manuscritos
transcritos pelos monges copistas, quiçá representando o mesmo grupo de consciências se considerarmos o princípio da manutenção cognitiva interseriexológica.
Enciclopediologia. Através do mesmo raciocínio poderíamos hipotetizar, lato sensu, serem as conscins intermissivistas mais afins teaticamente ao holopensene da escrita (Bibliologia)
e, stricto sensu, os neoverbetógrafos assíduos (Enciclopediologia), também as mesmas consciências-escriba de outrora.
Afirmativa. Deste modo, se considerarmos válida tal hipótese e tendo-se em mente
a Autocriticologia, surge o questionamento inevitável sobre a quantidade e a qualidade da produtividade escrita pessoal atual (Gesconologia) em contraste à provável produção passada.
Negativa. Mesmo no caso de não se confirmar a proposição inicial, o exercício excogitativo proposto é válido a fim de aumentar o autodiscernimento quanto ao fato de passar a escrever
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a própria história, a partir de agora, mais adstrita na prática aos meandros holopensênicos da Grafopensenologia.
Conclusão. Assim, no âmbito investigativo da Megapriorologia, sendo ou não sendo,
eis, a questão: escrever é preciso.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo escriba-neoverbetógrafo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
02. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
03. Autodileção paragenética: Filiologia; Neutro.
04. Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
05. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
06. Ciclo autoverbetográfico: Lexicologia; Homeostático.
07. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
08. Cotejo conscin-conscienciólogo: Conscienciometrologia; Homeostático.
09. Crescendo Helenismo-Conscienciologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Crescendo linguística-imagética: Crescendologia; Homeostático.
11. Crescendo paraperfilológico: Seriexologia; Homeostático.
12. Palimpsesto consciencial: Parageneticologia; Neutro.
13. Prioridade da escrita: Comunicologia; Homeostático.
14. Rastro textual: Grafopensenologia; Homeostático.
15. Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.

O CRESCENDO ESCRIBA-NEOVERBETÓGRAFO ESTABELECE LINHA DE RACIOCÍNIO PARA-HISTORIOLÓGICA CAPAZ
DE LANÇAR LUZ SOBRE AS PERQUIRIÇÕES RETROCOGNITIVAS DOS INTERMISSIVISTAS AFEITOS À BIBLIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém hipóteses de pesquisas acerca da própria
trajetória seriexológica? Possui afinidade ao holopensene grafopensenológico? Como prioriza, na
prática, o binômio Verbetografia-Proexogramologia?
Bibliografia Específica:
1. Azevedo, Antonio Carlos do Amaral; Dicionário de Nomes, Termos e Conceitos Históricos; pref. 2ª edição
Arno Wehling; 464 p.; glos. 1.431 termos; 23,5 x 16 cm; br.; 4ª Ed. rev. e atual.; Lexicon; Rio de Janeiro, RJ; 2012;
páginas 131, 132, 180, 306, 424 e 425.
2. Gingras, Yves; Keating, Peter; & Limoges, Camille; Do Escriba ao Sábio: Os Detentores do Saber da
Antiguidade à Revolução Industrial (Du Scribe au Savant); trad. Ângelo dos Santos Pereira; 338 p.; 9 caps.; 73 citações;
3 cronologias; 2 enus.; 27 fotos; 50 ilus.; 16 mapas; 1 tab.; 442 notas; alf.; 24 x 16 cm; Porto Editora; Porto, Portugal;
2007; páginas 1 a 338.

P. F.
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CRESCENDO EVOLUTIVO
(CRESCENDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crescendo evolutivo é a ação progressiva da consciência em algum campo específico de atividade, neste caso, de natureza cosmoética.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O termo evolutivo procede do idioma Francês,
evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, ―ação de percorrer, de desenrolar‖. Surgiu
também em 1873.
Sinonimologia: 1. Crescendo progressivo. 2. Crescendum evolutivo. 3. Intensificação
evolutiva. 4. Progressão consciencial.
Neologia. As 4 expressões compostas crescendo evolutivo, crescendo evolutivo aquisitivo, crescendo evolutivo executivo e crescendo evolutivo distributivo são neologismos técnicos da
Crescendologia.
Antonimologia: 1. Crescendo nosográfico. 2. Crescendo regressivo. 3. Regressão
consciencial.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o evolutionary selfincrease.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à inteligência evolutiva (IE).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a gradação da retilinearidade aplicada à autopensenidade; a intensificação progressiva da homeostase autopensênica.
Fatologia: a evolução da consciência; a evolução da intelectualidade; a evolução da interassistencialidade; a evolução da cognoscibilidade; o senso de autevolução; a automotivação
evolutiva; os desafios autogerados majorando as autossuperações cosmoéticas; a contribuição para o desenvolvimento social; as demandas e necessidades contextuais; as soluções adequadas
e eficazes; a consciência política.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o ato interassistencial de esparramar ECs cosmoéticas no Cosmos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo diminuir o mal–centuplicar o bem estendido ao trinômio
intraconsciencialidade-interconsciencialidade-extraconsciencialidade.
Principiologia: o princípio da evolução consciencial, inarredável e infinita; o princípio
do autesforço insubstituível; o princípio autossuperador de acrescentar diariamente melhorias
aos autodesempenhos.
Codigologia: a depuração sucessiva do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolutividade continuada.
Tecnologia: a técnica do crescendo aplicada nos múltiplos campos da autevolução.
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Voluntariologia: os objetivos magnos do voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos da evolução continuada; o efeito bola-de-neve; o efeito sinérgico
de levar de eito a amplificação dos próprios resultados nas diversas áreas de manifestação consciencial.
Neossinapsologia: o acréscimo em número e excelência de neossinapses geradas pelos
extrapolacionismos parapsíquicos.
Ciclologia: os diferentes ritmos evolutivos impostos ao ciclo multiexistencial pessoal
(CMP); as oportunidades evolutivas de cada etapa do ciclo da vida intrafísica; o ciclo evolutivo
da Mentalsomatologia; o ciclo evolutivo da Holomnemônica; o ciclo evolutivo da Consciex Livre (CL).
Enumerologia: o crescendo da Holofilosofia ao neoparadigma consciencial; o crescendo da moral vulgar à Cosmoética; o crescendo dos efeitos às causas; o crescendo do particular
ao geral; o crescendo do simples ao composto; o crescendo da tacon à tares; o crescendo do
intrafísico ao extrafísico.
Binomiologia: o binômio quantificar-qualificar; o binômio multiplicar-plurificar; o binômio Imagística-Imagética.
Interaciologia: a interação agigantamento teático–engrandecimento consciencial; a interação cognição humana–cognição multidimensional.
Crescendologia: o crescendo evolutivo; o crescendo evolutivo cronológico; o crescendo
evolutivo em geral; o crescendo infinito da evolução consciencial; o crescendo consciencial faixa
a faixa evolutiva; o crescendo evolutivo centrífugo; o crescendo evolutivo proxêmico; o crescendo evolutivo cognitivo; o crescendo evolutivo intraconsciencial, interconsciencial e extraconsciencial.
Trinomiologia: o autoaperfeiçoamento contínuo no trinômio intelectualidade-comunicabilidade-autoparaperceptibilidade; a autocompreensão paulatina do trinômio universalismo-megafraternismo-Cosmoética; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio extensão-volume-intensidade-duração; o polinômio paracérebro-volitação-telepatia-conscienciês.
Antagonismologia: o antagonismo proliferar recomposições / prorrogar acertos relativo aos débitos grupocármicos; o antagonismo hipomnésia / autoconsciencialidade.
Politicologia: a democracia direta; a meritocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à autevolução.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a conscienciofilia.
Sindromologia: a contramarcha evolutiva da síndrome da mediocrização.
Mitologia: a eliminação do mito da evolução espontânea sem esforço.
Holotecologia: a evolucioteca; a tecnoteca; a cognoteca; a comunicoteca; a didaticoteca; a mentalsomatoteca; a linguisticoteca.
Interdisciplinologia: a Crescendologia; a Evoluciologia; a Autodiscernimentologia;
a Interdisciplinologia; a Mentalsomatologia; a Erudiciologia; a Refutaciologia; a Debatologia;
a Experimentologia; a Recexologia; a Coerenciologia; a Teaticologia; a Holofilosofia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo evolutivo aquisitivo = o egocármico ou da conscin ainda na
fase preparatória da autoproéxis; crescendo evolutivo executivo = o grupocármico ou da conscin
já na fase executiva da autoproéxis; crescendo evolutivo distributivo = o policármico ou da
conscin na condição interassistencial avançada da maximoréxis, do maxicompléxis ou da megaproéxis.
Culturologia: a cultura do autaprimoramento contínuo; a Cultura da Evolução Consciencial.
Taxologia. Sob a ótica da Crescendologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética das
áreas das manifestações, 73 categorias de crescendos evolutivos, básicos, explicitados teaticamente pela Conscienciologia:
01. Amparologia: o crescendo amparador de tenepes–amparador de ofiex.
02. Autesforçologia: o crescendo esforço braçal–esforço intelectual.
03. Autocontrolologia: o crescendo autocontrole–autodisciplina–autodomínio holossomático.
04. Autodiscernimentologia: o crescendo autodiscernimento-evolutividade.
05. Autoparapsicologia: o crescendo euforin–primener–cipriene–extrapolacionismo
parapsíquico.
06. Autopensenologia: o crescendo autorganização física–retilinearidade autopensênica.
07. Autorrevezamentologia: o crescendo retroassinaturas da fôrma holopensênica–
–neoassinaturas do holopensene atual.
08. Caracterologia: o crescendo Hominologia-Egologia-Elencologia.
09. Cerebelologia: o crescendo tendências cerebelares–tendências cerebrais.
10. Cerebrologia: o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade.
11. Cienciologia: o crescendo logicidade da Filosofia–racionalidade da Ciência.
12. Civilizaciologia: o crescendo Diplomacia-Paradiplomacia.
13. Cogniciologia: o crescendo heurístico retrocognições-neocognições.
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14. Compreensiologia: o crescendo intercompreensão-intercooperação.
15. Comunicologia: o crescendo babelismo-poliglotismo-conscienciês.
16. Conteudologia: o crescendo forma repetível–conteúdo renovador.
17. Convicciologia: o crescendo indícios multiexistenciais–confirmações acumuladas–
–certezas relativas.
18. Conviviologia: o crescendo autoimperdoador-heteroperdoador.
19. Cosmoconscienciologia: o crescendo pangrafia-cosmoconsciência.
20. Cosmoeticologia: o crescendo Ética Humana–Bioética–Cosmoética.
21. Cosmologia: o crescendo telurismo-cosmismo.
22. Cosmovisiologia: o crescendo monovisão microcósmica–cosmovisão macrocósmica.
23. Criticologia: o crescendo autocrítica-heterocrítica.
24. Decidologia: o crescendo decisão pessoal–decisão grupal–decisão cósmica.
25. Despertologia: o crescendo tenepes-ofiex-desperticidade.
26. Duplologia: o crescendo exigências-concessões.
27. Energossomatologia: o crescendo estado vibracional–arco voltaico craniochacral–
–tenepes–ofiex pessoal.
28. Erudiciologia: o crescendo glossário-dicionário-enciclopédia.
29. Evoluciologia: o crescendo multicompletismos–autorrevezamentos proexológicos.
30. Experimentologia: o crescendo abordagem preambular taconística–abordagem
avançada tarística.
31. Extrapolaciologia: o crescendo estado vibracional–descoincidência holossomática–extrapolacionismo parapsíquico.
32. Fluxologia: o crescendo fluxo intermitente da EC–fluxo contínuo da EC.
33. Gastrossomologia: o crescendo dieta antropofágica–dieta carnívora–dieta vegetariana–dieta minerofágica.
34. Geopoliticologia: o crescendo geopolítico localidade-país-continente-planeta.
35. Heuristicologia: o crescendo devaneio-reflexão-neoideia.
36. Holocarmologia: o crescendo egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade.
37. Holochacrologia: o crescendo energético palmochacras-coronochacra.
38. Holomaturologia: o crescendo hipoacuidade-normoacuidade-hiperacuidade.
39. Holossomatologia: o crescendo habilidades manuais–atributos intelectuais–parapercepções cosmoconscienciais.
40. Inteligenciologia: o crescendo inteligência emocional–inteligência mentalsomática–inteligência evolutiva.
41. Interassistenciologia: o crescendo tenepes-ofiex.
42. Intrafisicologia: o crescendo vida privativa–vida pública.
43. Laborologia: o crescendo iniciativa-acabativa.
44. Leiturologia: o crescendo leitura pessoal–autorreflexões.
45. Lexicologia: o crescendo pessoal dicionário cerebral sinonímico–dicionário cerebral antonímico–dicionário cerebral analógico–dicionário cerebral poliglótico.
46. Lucidologia: o crescendo ideias inatas–cons magnos.
47. Memoriologia: o crescendo memória cerebral–holomemória.
48. Mentalsomatologia: o crescendo intelectualidade rural–intelectualidade urbana–
–intelectualidade multidimensional.
49. Mundividenciologia: o crescendo minimundividenciologia-megamundividenciologia-paramundividenciologia.
50. Pacienciologia: o crescendo paciência-emoção–paciência-raciocínio.
51. Pacifismologia: o crescendo paz íntima–paz geral.
52. Paracronologia: o crescendo passado-presente-futuro.
53. Parapercepciologia: o crescendo parapercepção-heteroparapercepção-autoparapercepção.
54. Perdologia: o crescendo perda de retroideias–ganho de neoideias.

Enciclopédia da Conscienciologia

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
autocrítico.
71.
72.
73.
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Personologia: o crescendo cidadania-paracidadania-omnicidadania.
Preferenciologia: o crescendo preferências instintivas–preferências evolutivas.
Presenciologia: o crescendo força presencial–porte ereto–marcha correta.
Proexologia: o crescendo proéxis-maximoréxis-reproéxis.
Prospectivologia: o crescendo Visionarismo-Paraprospectiva.
Questionologia: o crescendo questão inteligente–solução genial.
Raciocinologia: o crescendo sentimentos elevados–racionalidade verponística.
Reciclologia: o crescendo centrípeto recéxis-recin.
Redaciologia: o crescendo artigo–livro–obra-prima.
Ressomatologia: o crescendo gescon-megagescon.
Serenologia: o crescendo evolutivo vírus-Serenão.
Sexossomatologia: o crescendo orgasmo-holorgasmo.
Singulariologia: o crescendo desvio-padrão–exceção da regra.
Somatologia: o crescendo maturidade biológica–maturidade consciencial.
Tanatologia: o crescendo monotanatose-bitanatose-tritanatose.
Teleguiologia: o crescendo interassistencial (dupla) assistente social–teleguiado
Teoriologia: o crescendo especulação-hipótese-teoria.
Verponologia: o crescendo ideias inatas–neoideias.
Voliciologia: o crescendo vontade-intenção-determinação-realização.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo evolutivo, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
02. Autesforço convergente: Autodiscernimentologia; Homeostático.
03. Autevolução: Evoluciologia; Homeostático.
04. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Crescendo Helenismo-Conscienciologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Crescendo Linguística-Imagética: Crescendologia; Homeostático.
07. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
08. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
09. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Ranque de prioridade: Autexperimentologia; Homeostático.
11. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
12. Taxologia do conhecimento: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Taxologia dos analogismos: Intrafisicologia; Neutro.
14. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.
15. Verpon motivadora: Mentalsomatologia; Homeostático.

À CONSCIÊNCIA LÚCIDA, OS CRESCENDOS EVOLUTIVOS
RESSURGEM EM TODAS AS ÁREAS DE TRABALHO INTERASSISTENCIAL, SEMPRE ULTRAPASSANDO AS CONQUISTAS PRIORITÁRIAS CONCEBIDAS ATÉ O MOMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, emprega adequadamente, de modo teático, os
crescendos evolutivos? Qual crescendo evolutivo favorece mais você?
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CRESCENDO HELENISMO-CONSCIENCIOLOGIA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crescendo Helenismo-Conscienciologia é a evolução consciencial, intelectiva, a partir do cotejo entre o conjunto da civilização e cultura da Grécia Antiga, especialmente quanto à Filosofia, em face dos princípios da neociência Conscienciologia na atualidade.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O termo helenismo procede do idioma Grego,
hellenismós, ―propriedade dos termos gregos; emprego correto da língua grega; imitação da língua ou dos costumes gregos‖. Surgiu no Século XIX. A palavra consciência deriva do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e esta do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século
XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado;
exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Crescendum Helenismo-Conscienciologia. 2. Crescendo cultura helênica–cultura conscienciológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 27 cognatos do vocábulo Helenismo: helênica;
helênico; helenista; helenística; helenístico; helenização; helenizada; helenizado; helenizante;
helenizar; heleno; heleno-clássico; helenofalante; helenofilia; helenófilo; helenofobia; helenófobo; helenófona; helenofonia; helenófono; heleno-latino; helenólatra; helenolatria; helenolátrica;
helenolátrico; helenoparlante; pan-helenismo.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo Helenismo-Conscienciologia, crescendo Helenismo-Conscienciologia teórico e crescendo Helenismo-Conscienciologia teático são
neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Crescendo Neurociência-Conscienciologia. 2. Crescendo Parapsicologia-Conscienciologia.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; a noesis da cognição multidimensional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Interdisciplinologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interdisciplinaridade; os neopensenes; a neopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade.
Fatologia: o conjunto das ideias da Grécia Antiga; a civilização helenística; os desenvolvimentos institucionais, administrativos e econômicos; o estabelecimento das funções da democracia; as pólis gregas; a Arquitetura; as Artes; a Literatura; a Ciência; a Medicina; as prioridades
evolutivas; a intensificação progressiva das ideias libertárias; o continuísmo evolutivo; a consciencialidade gregária da Cognópolis no Terceiro Milênio; a neopaideia da Conscienciologia.
Parafatologia: a ausência da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a falta
do conceito da multidimensionalidade da consciência.
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III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio insubstituível do autesforço evolutivo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Tecnologia: a técnica do crescendo; a técnica da experimentação em crescendo; a técnica da informação sem competição.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o
laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos.
Efeitologia: os efeitos transcendentes das parapesquisas projetivas.
Neossinapsologia: as neossinapses e os cons magnos do Curso Intermissivo.
Ciclologia: o ciclo evolutivo da Mentalsomatologia.
Binomiologia: o binômio autocrítica–prioridade evolutiva.
Interaciologia: a interação cognição humana–cognição multidimensional.
Crescendologia: o crescendo Helenismo-Conscienciologia; o crescendo da Escala Evolutiva das Consciências; o crescendo Ética Helenística–Cosmoética; o crescendo planejamento
extrafísico–realização intrafísica; o crescendo inteligência emocional–inteligência evolutiva;
o crescendo tacon-tares; o crescendo diáspora–reagrupamento evolutivo.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo esclarecimento / ironia; o antagonismo virtude socrática / código pessoal de Cosmoética (CPC); o antagonismo contemplação do bem / vivência
da autoincorruptibilidade; o antagonismo autoconsciência socrática / autoconsciência multidimensional; o antagonismo democracia ateniense / Estado Mundial.
Politicologia: a substituição gradativa da democracia pela conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a helenofilia.
Fobiologia: a helenofobia.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial (autodespriorização).
Maniologia: a sofismomania.
Mitologia: a assepsia da hiperacuidade dos resíduos mitológicos.
Holotecologia: a polemoteca; a tecnoteca; a cognoteca; a comunicoteca; a didaticoteca;
a evolucioteca; a mentalsomatoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Crescendologia; a Interdisciplinologia; a Mentalsomatologia; a Erudiciologia; a Evoluciologia; a Refutaciologia; a Debatologia;
a Experimentologia; a Recexologia; a Coerenciologia; a Teaticologia; a Holofilosofia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; os sofistas ressomados.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; as sofistas ressomadas.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens prioritarius; o Homo
sapiens holophilosophus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo Helenismo-Conscienciologia teórico = o abordado pelo filósofo sem autodesenvolvimento parapsíquico; crescendo Helenismo-Conscienciologia teático
= o abordado pelo ser desperto interassistencial.
Culturologia: a cultura do Helenismo; a cultura da Conscienciologia. Com o fim do
império de Alexandre, o Grande (356–323 a.e.c.), diversos reinos, por exemplo, Macedônio,
Selêucida e Ptolemaico, foram incorporados e serviram para a difusão da cultura helênica através
da mistura dos gregos com outras populações e da fusão com elementos orientais.
Cronologia. A Era Helenística compreende o período entre a dessoma de Alexandre,
o Grande, em 323 a.e.c., até a conquista do Egito por Roma em 30 a.e.c. Alguns autores a consideram até a mudança efetuada pelo político Constantino, o Grande (272–337 e.c.), para Constantinopla em 330 e.c.
Caracterologia. Segundo a Perfilologia, eis a relação cronológica da entrada em cena
do elenco de 32 autores (ou atores) helênicos e helenísticos do ano 600 a.e.c. até o ano 300 a.e.c.:
01. Sólon.
02. Tales de Mileto.
03. Anaximandro.
04. Anaxímenes.
05. Heráclito.
06. Pitágoras.
07. Xenófanes.
08. Parmênides.
09. Zenão de Eleia.
10. Empédocles.
11. Anaxágoras.
12. Demócrito.
13. Arquelau.
14. Diógenes de Apolônia.
15. Hípon.
16. Protágoras.
17. Górgias.
18. Sócrates.
19. Euclides.
20. Antístenes.
21. Diógenes de Sínope.
22. Platão.
23. Espeusipo.
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
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Xenócrates.
Polemon.
Arcesilau.
Aristóteles.
Teofrasto.
Estratão.
Zenão de Cítia.
Epicuro.
Pírron.

Taxologia. Sob a ótica da Crescendologia, há 3 enumerações relevantes na abordagem
ao crescendo Helenismo-Conscienciologia, apresentadas, a seguir, na ordem funcional.
A. Descartes. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 procedimentos intelectuais empregados pelos filósofos da Grécia Antiga, e descartados, hoje, pelas técnicas conscienciológicas
a partir do princípio da descrença e do paradigma consciencial:
01. Aporia: embaraço, constrangimento intelectual.
02. Dialética socrática.
03. Dogmática.
04. Eloquência.
05. Erística.
06. Maiêutica.
07. Oratória.
08. Persuasão: convencimento.
09. Retórica.
10. Sofismática: antilogia; ironia.
B. Permanências. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 procedimentos intelectuais, alguns empregados pelos filósofos da Grécia Antiga, aplicados nas técnicas conscienciológicas a partir do princípio da descrença e do paradigma consciencial:
01. Coerenciologia.
02. Confutaciologia.
03. Consensologia.
04. Criteriologia.
05. Debatologia.
06. Erudiciologia.
07. Evoluciologia.
08. Experimentologia.
09. Recexologia.
10. Refutaciologia.
C. Evoluções. Sócrates (470–399 a.e.c.), os sofistas e Platão (428–347 a.e.c.), com
a Academia Ateniense, não encararam 1.100 alunos no mesmo dia, na mesma classe, como aconteceu na aula inaugural do auditório do Tertuliarium, afora os teletertulianos não contabilizados
por máquina conectada. Em vista dos fatos, enterramos, definitivamente, o passado ateniense,
com os deuses e os mitos, elegendo o debatedor na condição de companheiro de pesquisas, e não
adversário ideológico, e fazendo do debate a central de informações e não a competição de egos
inflados pela Filosofia. O conscienciólogo não busca persuadir, mas informar na posição receptiva e amistosa de heterocríticas cosmoéticas, a fim de todos os interessados alcançarem maiores
esclarecimentos e cognições. A vitória, agora, não é mais sobre o companheiro de debates, mas
sobre a ignorância evolutiva, pessoal e grupal, no universo das tarefas do esclarecimento (tares).
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo Helenismo-Conscienciologia, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
02. Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
04. Interrelações interdisciplinares: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
06. Primeiro tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
07. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Segundo tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
09. Taxologia do conhecimento: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

O CRESCENDO HELENISMO-CONSCIENCIOLOGIA EVIDENCIA, NATURALMENTE, O PROGRESSO DA INTELECTUALIDADE E RACIONALIDADE PESQUISÍSTICA DA HUMANIDADE NO PERPASSAR DOS ÚLTIMOS MILÊNIOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, aceita pacificamente a análise racional do crescendo Helenismo-Conscienciologia? Tal abordagem amplia a autocognição para você?
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CRESCENDO ILUMINISTA-CONSCIENCIÓLOGO
(PARAILUMINISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crescendo iluminista-conscienciólogo é a ampliação ou aprofundamento
recinológico e evolutivo explicitado pela conscin, homem ou mulher, outrora estudiosa, simpatizante, ativista, cooperadora, participante ou protagonista do iluminismo, e atual pesquisadora omnicientífica, teaticista e racionalista do neoparadigma consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O termo iluminismo vem do idioma Francês,
illuminisme, e este do verbo do idioma Latim, iluminare, ―derramar luz sobre; tornar claro; esclarecer; ilustrar; ornar com iluminuras‖. Surgiu no Século XIX. O vocábulo consciência procede do
idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no
Século XIII. O elemento de composição 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 razão divina; falante; o que fala; o que estuda, conhece, é especialista em‖.
Sinonimologia: 1. Crescendo filósofo setecentista–holofilósofo consciencial. 2. Crescendo intelectual do Iluminismo–multintelectual da Conscienciologia. 3. Crescendo enciclopedista setecentista–neoverbetógrafo conscienciológico. 4. Crescendo acadêmico iluminista–pesquisador da Conscienciologia. 5. Crescendo cientista da Ilustração–omnicientista da Evoluciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo iluminista-conscienciólogo, crescendo
iluminista-conscienciólogo insciente e crescendo iluminista-conscienciólogo consciente são neologismos técnicos da Parailuminismologia.
Antonimologia: 1. Ciclo seriexológico automimético intelectual setecentista–materialista eletronótico. 2. Crescendo helenista-conscienciólogo. 3. Crescendo escriba-neoverbetógrafo. 4. Consciência intelectivamente anacrônica.
Estrangeirismologia: os gens de lettres; os philosophes; o ouvrir des horizons à multidimensionalidade; o voir loin além da obviedade materiológica; o sprit de finesse; o addendum
poliglótico pessoal qualificando e ampliando a abordagem interassistencial multidimensional.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao emprego da intelectualidade interassistencial.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular relativo ao tema: – Conscienciologia:
Holofilosofia Teática.
Ortopensatologia: – “Conscienciologia. O movimento do Iluminismo, quando não materialista, foi a primeira manifestação preparatória para o advento efetivo da Conscienciologia
neste Planeta Terra”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da cientificidade; a aversão à estagnopensenidade;
a neopensenidade enquanto megatrafor; o sobrepeso da racionalidade na fôrma holopensênica
pessoal; a holopensenidade bibliográfica; a autopensenidade preponderantemente mentalsomática; a adaptabilidade pensênica ao conhecimento de ponta no aqui-agora autevolutivo; a efervescência pensênica prolífica; as evocações pensênicas frente às figuras iluministas na Aleia dos Gênios da Humanidade (CEAEC); a contrapensenidade de alta expressão mentalsomática; a afeição
natural à cosmovisão enciclopensênica, ínsita ao Iluminismo e à Conscienciologia; os retropense-
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nes; a retropensenidade; a plenipotência neopensênica capaz de suplantar paradigmas anacrônicos
à autorrealidade evolutiva momentânea; a ampliação do universo cosmopensênico pessoal.
Fatologia: a outrora postura científica de ponta agora desatualizada frente à neoverponogenia conscienciológica multidimensional; a inserção do rumo interassistencial à racionalidade,
proporcionando a fecundidade tarística; a autoidentificação ideativa do conscienciólogo frente aos
clássicos iluministas, considerando a defasagem cronêmica; a estagnação paradigmática da conscin, parte do movimento iluminista, ainda limitada à visão materiológica; o Iluminismo culminando com a produção da Encyclopédie francesa, no Século XVIII; a fundamentação teática e neoparadigmática da neociência consciencial intrafisicalizada na megagescon Enciclopédia da Conscienciologia, ainda em fase de elaboração (Ano-base: 2016); a razão enquanto pilar da automanifestação; o fato de a racionalidade, em si, ser neutra perante a Cosmoética; a incompatibilidade
ideativa com verdades absolutas e dogmas; o temperamento refratário às influências e condutismos sociais fossilizadores; o autodeslumbramento retrocognitivo; o autabertismo consciencial superior à média; a inclinação inata, desde jovem, à intelectualidade; a insaciabilidade neocognitiva;
a assunção da liderança intelectual interassistencial na autoproéxis; a prova de fogo da inteligência evolutiva (IE) frente ao neoparadigma consciencial; os desdobramentos futuros do neoparadigma consciencial nas tarefas pararreurbanológicas planetárias.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Multidimensiologia enquanto gap teático basal entre Iluminismo e Conscienciologia; as raízes autosseriexológicas da cientificidade e da questionabilidade compondo os traços atuais; o autoparapsiquismo sustentando a superação da cientificidade unidimensional iluminista; o óbvio avanço autevolutivo
explicitado pela ampliação cosmovisiológica dentro da seriéxis pessoal; a evocação ideativa capaz de assistir e esclarecer conscins e consciexes, antigas compassageiras ideológicas fixadas
à temática iluminista materiológica e revolucionária; o autexemplo multidimensional da atualização neoparadigmática homeostática; a hipótese de retropersonalidades do movimento iluminista
encontrarem-se atuantes na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), na
condição de conscins ou consciexes; o acesso holomnemônico patrocinado pelas atuais pesquisas
e gescons pessoais relacionadas a temáticas iluministas, eventualmente abordadas em retrovidas;
os investimentos seculares na Autocosmovisiologia imprimindo autoflexibilidade mentalsomática
à paragenética.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cientificidade materialista–atraso autevolutivo; o sinergismo conscienciológico autodiscernimento-autabertismo-autevolução; o sinergismo sincronicidades pesquisísticas–pistas autorretrocognitivas.
Principiologia: o princípio do autorrevezamento consciencial; o princípio da descrença
(PD) vislumbrado pelo Iluminismo e aprofundado pela Conscienciologia; o princípio das vidas
sucessivas moldando o temperamento atual.
Codigologia: o alto teor cientificista e racionalista permeando o código pessoal de Cosmoética (CPC); o abertismo consciencial atualizando o código de valores pessoais.
Teoriologia: a teoria da personalidade consecutiva; a teoria do reagrupamento grupocármico; a teoria do acerto inerente ao momento evolutivo e às oportunidades evolutivas; a teoria iluminista da divisão tripartite dos poderes políticos atuante na fundamentação de legislações
e constituições internacionais.
Tecnologia: a técnica das autopesquisas retrobiográficas e retrobibliográficas; as técnicas da comunicação impressa vincando para a posterioridade a neopensenidade do grupo evolutivo de vanguarda; a técnica da saturação mental aplicada aos temas iluministas; a técnica da
concentração mental aplicada durante percurso pelo caminho da lógica (CEAEC).
Voluntariologia: a hipótese de reencontrar e assistir simpatizantes e adversários ideológicos pretéritos durante o desempenho do voluntariado conscienciológico.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Autocogniciologia.
Efeitologia: os efeitos estagnadores para o intermissivista ao optar pela postura materiológica obsoleta; os efeitos da racionalidade do mentalsoma sobre a estabilidade psicossomática; os efeitos dos impactos verponológicos na dinamização evolutiva; os efeitos paragenéticos do
apreço mentalsomático; os efeitos dos ideais e ideias do Iluminismo sobre o holopensene planetário desde o Século XVIII; os efeitos da Conscienciologia sobre a megatarefa reurbanológica
em curso; os futuros efeitos do enciclopedismo conscienciológico sobre a Humanidade e a Para-Humanidade.
Neossinapsologia: as neossinapses reciclogênicas decorrentes do autavanço neoparadigmático.
Ciclologia: o ciclo cronêmico vanguardismo-anacronismo inerente a qualquer ideia;
o ciclo Século das Luzes (Raciocinologia)–Era Consciencial (Pararreurbanologia); o ciclo Estado
Monárquico–Estado Democrático–Estado Mundial.
Enumerologia: o Iluminismo; o Cientificismo; o Criticismo; o Racionalismo; o Intelectualismo; o Descrencionismo; o Consciencialismo.
Binomiologia: a postura científica tradicionalista levando ao binômio zona de pseudoconforto–autossegurança.
Interaciologia: a interação Iluminismo–Curso Intermissivo (CI)–Conscienciologia; a interação fôrma holopensênica–visão paradigmática pessoal; a interação autopesquisística retrotemperamento–temperamento atual.
Crescendologia: o crescendo iluminista-conscienciólogo; o crescendo Iluminismo-Conscienciologia; o crescendo Encyclopédie francesa–Enciclopédia da Conscienciologia;
o crescendo Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão–Paradireito; o crescendo das sincronicidades no âmbito pesquisístico reforçando e / ou confirmando hipóteses autosseriexológicas iluministas; o crescendo racionalidade intrafísica–racionalidade multidimensional; o crescendo elitismo intelectivo iluminista–abertismo tarístico conscienciológico; a neoideia gerando
o crescendo centrífugo autovinculação enciclopédica–autoinserção maxiproexológica; o crescendo comunicológico imprensa-Internet; o crescendo deísmo-descrencionismo; o crescendo autorrevezador multiexistencial primário–autorrevezador multiexistencial lúcido.
Trinomiologia: o trinômio discernimento–questionabilidade–autonomia evolutiva relativa; a divisão iluminista dos conhecimentos humanos pelo trinômio memória-razão-imaginação;
o sobrevalor dos atributos mentaissomáticos no trinômio autevolutivo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o ideal iluminista expresso pelo trinômio liberdade-igualdade-fraternidade; as automanifestações qualificadas pelo trinômio razão–lógica–autorreflexão interassistencial; o trinômio autogesconológico genopensenidade-neovivências-verponogenia.
Antagonismologia: o antagonismo cientificidade eletronótica / omnicientificidade consciencial; o antagonismo Iluminismo moderado / Iluminismo radical; o antagonismo academicismo carreirista / enciclopedismo libertário; o antagonismo revolução social belicista / revolução
autoconsciencial pacifista.
Paradoxologia: as limitações do discernimento materialista expondo o paradoxo dogmático do cientista de ponta; a postura eletronótica capaz de explicitar o paradoxo da alta capacidade lógica com baixo rendimento evolutivo.
Politicologia: o absolutismo; a monarquia moderada; a cognocracia; a discernimentocracia; a priorocracia; a gesconocracia; a meritocracia.
Legislogia: a ótica iluminista restrita à unidimensionalidade das leis naturais; a lei do
maior esforço do conscienciólogo ao aplicar a intelectualidade à interassistência policármica.
Filiologia: a autocogniciofilia; a intelectofilia; a raciocinofilia; a neofilia; a bibliofilia,
a reciclofilia; a conscienciofilia.
Sindromologia: a síndrome da fixação retroparadigmática; a síndrome da automimese
fossilizadora.
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Maniologia: a mania de postar-se racionalmente urbi et orbi.
Mitologia: o mito da verdade científica absoluta expondo a neofobia multidimensional.
Holotecologia: a encicloteca; a lexicoteca; a argumentoteca; a cognoteca; a ideoteca;
a logicoteca; a holobiografoteca; a intermissioteca; a mnemossomatoteca.
Interdisciplinologia: a Parailuminismologia; a Neocienciologia; a Enciclopediologia;
a Lexicologia; a Cosmovisiologia; a Holofilosofia; a Seriexologia; a Megagesconologia; a Megagesconografologia; a Discernimentologia; a Paradigmologia; a Reeducaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin enciclopedista; a conscin omniquestionadora; a conscin discernidora; o elenco e paraelenco vinculado ao movimento iluminista; a personalidade científica; a pessoa explicitamente mentalsomática.
Masculinologia: o intermissivista; o conscienciólogo; o escritor; o verbetógrafo.
Femininologia: a intermissivista; a consciencióloga; a escritora; a verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens scientificus; o Homo
sapiens aequilibratus; o Homo sapiens analyticus; o Homo sapiens analogicus; o Homo sapiens
argumentator; o Homo sapiens autoconstatator; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens
autolucidus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens
encyclopaedologus; o Homo sapiens lexicographus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo iluminista-conscienciólogo insciente = o do pesquisador conscienciológico insipiente quanto à autovinculação pretérita com o Iluminismo; crescendo iluminista-conscienciólogo consciente = o do pesquisador conscienciológico lúcido quanto ao desempenho pretérito de atividade intelectual no Iluminismo, valendo-se cosmoeticamente das retroinformações em prol do autoconhecimento, da crescente assertividade proexológica e da aceleração da
evolução pessoal pelo viés da interassistencialidade tarística.
Culturologia: a cultura conscienciológica holofilosófica; a Paraculturologia predominante sobre o cientificismo eletronótico; a cultura da omniquestionabilidade; a cultura mentalsomática; a cultura do enciclopedismo reurbanológico.
Temperamentologia. Pela Perfilologia, eis, em ordem alfabética, 4 possíveis traços intraconscienciais observáveis no temperamento da consciência, capazes de apontar afinização com
a postura iluminista do Século XVIII, e de, eventualmente, gerar hipóteses para o início de autopesquisas retrobiográficas:
1. Cientificidade: a adoção irrestrita e diuturna da tecnicidade autexperimental qual megateste à aceitação neoideativa.
2. Criticismo: a criteriosidade apreciativa, investigativa e judiciosa inata às interações
conscienciais e às auto e heterobservações no contexto multidimensional.
3. Discernimento: a primazia pelo juízo crítico calculista, fundamentando previamente
quaisquer manifestações, e pela associação ideativa profícua, ínsita à transversalidade multidisciplinar da Cosmovisiologia.
4. Neofilia: o real interesse pela crescente autoqualiquantificação neossináptica, além da
obviedade cognitiva e da curiosidade frívola, solapadora da erudição e da intelectualidade autevolutiva.
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Tabelologia. Pelo viés da Cosmovisiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 20
cotejos entre recorrentes temas abordados pelo Iluminismo e especialidades da Conscienciologia,
capazes de expor ao pesquisador conscienciológico, homem ou mulher, a eventual interação ideativa aproximação-ampliação-qualificação entre ambos movimentos:
Tabela – Cotejo Temas do Iluminismo / Especialidades da Conscienciologia
Nos

Temas do Iluminismo

Especialidades da Conscienciologia

01.

Absolutismo monárquico

Autabsolutismologia

02.

Cientificidade

Parexperimentologia

03.

Direitos naturais

Paradireitologia

04.

Dualismo corpo-alma

Holossomatologia

05.

Enciclopedismo

Neoenciclopediografologia

06.

Enciclopedistas

Maxiproexologia

07

Esclarecimento

Taristicologia

08.

Escrita científica

Gesconografologia

09.

Igualdade natural

Megafraternologia

10.

Inventividade

Heuristicologia

11.

Leis positivas

Paralegislogia

12.

Maldade humana

Parapatologia

13.

Senso observativo

Conscienciometrologia

14.

Patriotismo

Universalismologia

15.

Progresso humano

Evoluciologia

16.

Questionabilidade política

Parapoliticologia

17.

Racionalidade

Mentalsomatologia

18.

Rompimento religioso

Descrenciologia

19.

Sociabilidade natural

Parassociologia

20.

Vanguardismo intelectual

Paracogniciologia

Caracterologia. Eis, em ordem alfabética, 20 personalidades historicamente vinculadas
ao movimento iluminista, em decorrência das ideias, princípios ou autoposicionamentos considerados inovadores à época, e algumas das respectivas obras literárias pessoais:
01. Benjamin Franklin (1706–1790): escritor, diplomata, cientista e político norteamericano, autor de O Caminho para a Riqueza (1819).
02. Charles-Louis de Secondad, barão de la Brede y de Montesquieu (1689–1755):
filósofo e enciclopedista francês, autor do tratado político Do Espírito das Leis (1748).
03. David Hume (1711–1776): filósofo, historiador e economista escocês, autor de Investigações sobre o Entendimento Humano (1748).
04. Denis Diderot (1713–1784): filósofo, novelista e enciclopedista francês, editor-chefe da Encyclopédie, autor de Carta sobre os Cegos, endereçada Àqueles que Enxergam (1749).
05. Francis Bacon, barão de Verulam (1561–1626): filósofo inglês precursor do movimento iluminista, autor do tratado de filosofia científica Novum Organum (1620).
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06. François-Marie Arouet, Voltaire (1694–1778): ensaísta, escritor e filósofo francês,
autor de Dicionário Filosófico (1764).
07. François Quesnay (1694–1774): cirurgião, físico, enciclopedista e economista fisiocrata francês, autor de Fisiocracia, ou Constituição Natural dos Governos (1768).
08. George Berkeley (1685–1753): filósofo irlandês, autor de Tratado sobre os Princípios do Conhecimento Humano (1710).
09. Gotthald Epraim Lessing (1729–1781): poeta e teólogo alemão, autor do tratado
A Educação da Raça Humana (1780).
10. Immanuel Kant (1724–1804): filósofo alemão, autor de Crítica da Razão Pura
(1781).
11. Jean-Jacques Rousseau (1712–1778): escritor e enciclopedista suíço, autor de
Contrato Social (1762).
12. Jean le Rond d’Alembert (1717–1783): geômetra, enciclopedista e filósofo francês, coeditor da Encyclopédie, autor de Ensaio sobre os Elementos de Filosofia (1759).
13. John Locke (1632–1704): escritor inglês, abordou filosofia moral, política e natural, autor de Dois Tratados do Governo Civil (1690).
14. Nicolas-Antoine Boulanger (1722–1759): engenheiro, filósofo e enciclopedista
francês, autor de Antiguidade Revelada (1766).
15. Pierre Bayle (1647–1706): crítico e filósofo francês, autor de Dicionário Histórico
e Crítico (1690).
16. Samuel Pufendorf (1632–1694): filósofo alemão, autor de Elementos da Jurisprudência Universal (1660).
17. Thomas Paine (1737–1809): político britânico, panfletário e escritor, autor de Os
Direitos do Homem (1791).
18. Thomas Robert Malthus (1766–1834): economista britânico, autor do tratado
Princípios da Economia Política (1820).
19. Vincent de Gournay (1712–1759): fisiocrata e negociante francês, autor de Considerações sobre Comércio (1758).
20. Wilhelm Gottfried Leibniz (1646–1716): filósofo, matemático, escritor e diplomata alemão, autor de Ensaios de Teodiceia sobre a Bondade de Deus, a Liberdade da Espécie Humana e a Origem do Mal (1710).
Detalhismologia. Pelo viés da Autosseriexologia, vale ao pesquisador considerar a listagem de 140 verbetógrafos da Encyclopédie francesa, e a denominada República das Letras, composta por grande número de escritores integrantes da boemia literária europeia do Século XVIII,
com respectivas obras pessoais, geralmente menos conhecidas e divulgadas, conquanto não menos importantes na estruturação e consolidação do pensamento racionalista proposto pelo Iluminismo à época. Reagrupamento: oportunidade maxiproexológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo iluminista-conscienciólogo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Achega retrobiográfica: Amparologia; Homeostático.
02. Atualização autoparadigmática: Paradigmologia; Neutro.
03. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
04. Conscin eletronótica: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Cotejo Filosofia-Holofilosofia: Cogniciologia; Neutro.
06. Crescendo verbetógrafo-maxiproexista: Maxiproexologia; Homeostático.
07. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Enciclopedismo reurbanológico: Pararreurbanologia; Homeostático.
Enciclopedismo tarístico: Neoenciclopediografologia; Homeostático.
Estudo dos clássicos: Mentalsomatologia; Homeostático.
Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
Hipótese do esgotamento eletronótico: Evoluciologia; Neutro.
Interação Paciologia-Enciclopediologia: Reurbexologia; Homeostático.
Racionalidade despertogênica: Despertologia; Homeostático.
Reagrupamento evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.

O CRESCENDO ILUMINISTA-CONSCIENCIÓLOGO APONTA
TEATICIDADE RECICLOGÊNICA POR PARTE DA CONSCIN
INTERMISSIVISTA, APTA A CONJUGAR O USO DA RAZÃO
À INTERASSISTÊNCIA AVANÇADA DO ESCLARECIMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, atual pesquisador ou pesquisadora da Conscienciologia, identifica-se com as ideias iluministas? Considera a hipótese de eventual retrovivência
ligada ao Iluminismo ter estruturado o autabertismo mentalsomático necessário ao ingresso no
Curso Intermissivo?
Bibliografia Específica:
01. Cavalcante, Berenice; A Revolução Francesa e a Modernidade; 71 p.; 4 caps.; 5 fotos; br; 21 x 14 cm;
Contexto; São Paulo, SP; 1991; páginas 29 a 31.
02. Châtelet, François; Duramel, Olivier; & Pisier, Evelyne; Orgs.; Dicionário de Obras Políticas; (Dictionnaire des Oeuvres Politiques); trad. Glória de C. Lins; & Manoel Ferreira Paulino; 1300 p.; glos. 162 termos; 24 x 17 cm;
br; Civilização Brasileira; Rio de Janeiro, RJ; 1993; páginas 302 a 314, 491 a 504, 513 a 521, 565 a 577, 619 a 623, 670
a 685, 842 a 854, 921 a 926, 1014 a 1021, 1024 a 1043 e 1260 a 1265.
03. Diderot, Denis; & d’Alembert, Jean-Baptiste; Enciclopédia ou Dicionário Razoado das Ciências, das
Artes e dos Ofícios (Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers); 5 Vols.; Vol. 1; Discurso Preliminar e Outros Textos; orgs. Pedro Paulo Pimenta; & Maria das Graças de Souza; apres. Pedro Paulo Pimenta;
trad. Fúlvia Moretto; & Maria das Graças de Souza; 352 p.; 8 caps.; 37 colaboradores traduzidos; 1 cronologia; 4 enus.;
2 erratas; 3 esquemas; 66 ilus.; 37 microbiografias; 1 pontoação; 40 notas; 40 refs.; 2 apênds.; alf.; 23,5 x 16 cm x 3 cm;
enc.; Unesp; São Paulo, SP; 2015; páginas 9, 37, 47, 55, 59, 73, 87, 101, 155, 211 e 217.
04. Diderot, Denis; & d’Alembert, Jean-Baptiste; Enciclopédia ou Dicionário Razoado das Ciências, das
Artes e dos Ofícios (Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers); 5 Vols.; Vol.
2; O Sistema dos Conhecimentos; orgs. Pedro Paulo Pimenta; & Maria das Graças de Souza; trad. Pedro Paulo Pimenta;
Maria das Graças de Souza; & Luís Fernandes do Nascimento; 446 p.; 2 seções; 18 autores; 3 enus.; glos. 44 termos; 27
ilus.; 7 mapas; 1 organograma; 3 notas; 6 refs.; alf.; 23,5 x 16 cm x 3 cm; enc.; Unesp; São Paulo, SP; 2015; páginas 158
a 239.
05. Diderot, Denis; & d’Alembert, Jean-Baptiste; Enciclopédia ou Dicionário Razoado das Ciências, das
Artes e dos Ofícios (Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers); 5 Vols.; Vol. 4; Política; orgs. Pedro Paulo Pimenta; & Maria das Graças de Souza; trad. Maria das Graças de Souza; Pedro Paulo Pimenta;
& Thomaz Kawauche; 404 p.; 14 autores; 2 seções; 6 enus.; glos. 55 termos; 30 ilus.; 34 notas; 6 refs.; alf.; 23,5 x 16 cm
x 3 cm; enc.; Unesp; São Paulo, SP; 2015; páginas 102 a 106, 118, 119, 123, 201, 217 a 221, 233, 317 a 320, 327 a 329,
339 e 365.
06. Falcon, Francisco José Calazans; Iluminismo; 95 p.; 11 cap.; 18 x 12 cm; br.; pocket; Ática; São Paulo,
SP; 1986; páginas 33, 79 a 84.
07. Machado, César Iria; Liderança Intelectual Interassistencial; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano
5; N. 5; 1 E-mail; 3 enus.; 1 microbiografia; 3 siglas; 2 refs.; União Internacional de Escritores da Conscienciologia
(UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 26 a 28.
08. Montesquieu, Charles de Secondat; Do Espírito das Leis; trad. Roberto Leal Ferreira; pref. José Augusto
Guilhon Albuquerque; revisores Flávia P. Silva; & Lincoln Martins; 883 p.; 6 partes; 567 caps.; 21 x 14 cm; br; 2 a Ed.;
Martin Claret; São Paulo, SP; 2015; páginas 62, 143, 265, 309, 315 a 321, 327 e 336.
09. Reill, Peter Hanns; & Wilson, Ellen Judy; Encyclopedia of Enlightenment; 670 p.; 121 ilus.; 148 ref.;
alf.; 28,5 x 21,5 cm; enc; Book Builders; New York, NY; 2004; páginas 9 a 11, 19, 20, 36, 51, 63, 64, 70, 71, 143, 144,
157 a 160, 204 a 206, 241, 284, 317 a 320, 337 a 343, 349 a 351, 367, 397 a 400, 442, 443, 486, 487, 490, 524 a 526 e 618
a 620.
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10. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 1.042 e 1.159
a 1.162.
11. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 407.

M. P. C.
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CRESCENDO INVÉXIS-DESPERTICIDADE
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crescendo invéxis-desperticidade é a progressão consciencial e técnica
da aplicação diuturna da inversão existencial e da teática interassistencial desassediadora, até
a obtenção da autodesassedialidade permanente total, vivenciada a partir dos autesforços evolutivos da conscin, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo crescendo deriva do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma
Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se;
aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O vocábulo inversão vem do idioma Latim, inversio, ―inversão; transposição em retórica; ironia; anástrofe; alegoria‖, de invertere, ―virar; voltar do
avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar‖. Surgiu no Século XIX. A palavra
existencial provém do idioma Latim Tardio, existentialis, ―existencial‖, de existere, ―aparecer;
nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real‖. Apareceu no Século XIX. O prefixo des procede também do idioma Latim, dis ou ex, ―negação; oposição; falta;
separação; divisão; afastamento; supressão‖. O vocábulo assédio deriva do idioma Italiano, assedio, e este do idioma Latim, absedius ou obsidium, ―cerco; cilada; assédio‖. Surgiu, no idioma
Italiano, no Século XIII. Apareceu, no idioma Português, no Século XVI. A palavra permanente
vem do idioma Latim, permanens, de permanere, ―ficar até o fim‖. Surgiu em 1702. O termo total deriva do idioma Latim Medieval, totalis, de totus, ―todo; inteiro‖. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Crescendo inversão existencial–desperticidade. 2. Crescendo técnica da inversão existencial–desassedialidade permanente total. 3. Progressão invéxis-desperticidade.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo invéxis-desperticidade, crescendo espontâneo invéxis–desperticidade e crescendo autoprovocado invéxis–desperticidade são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Crescendo boavidismo-aposentadoria. 2. Crescendo desperticidade-semiconsciexialidade.
Estrangeirismologia: o know-how evolutivo; o continuous self improvement; o follow
up proexológico.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à prática diuturna de técnicas evolutivas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal afinado ao fluxo evolutivo; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os megapensenes;
a megapensenidade; a ortopensenização habitual; a autopensenidade invexológica; a autopensenidade recexológica; o holopensene da benignidade cosmoética interassistencial; o autodesassédio
holopensênico em prol das demais consciências.
Fatologia: o processo evolutivo da aplicação da invéxis até a desperticidade; o apoio do
Grupo de Inversores Existenciais (Grinvex) no caminho pré-desperticidade; a assunção imberbe
de responsabilidade evolutiva predispondo à autodesperticidade; a prática de posturas assistenciais no núcleo familiar; a depuração da obsolescência de hábitos, tarefas, interesses e relações interpessoais; as rupturas consensuais ou a perda de amizades devido à aplicação do binômio admiração-discordância; o autocombate necessário às irracionalidades e à desinteligência antievolutiva; a assunção da coragem necessária aos autenfrentamentos; o refinamento da autocura progressiva; a análise, compreensão e reestruturação egológicas encaminhando as resoluções holocármi-
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cas; as ações conscientes visando à libertação das interprisões nas interrelações; a redução progressiva da autoconflitividade; a conquista da superação dos medos; o processo permanente
e ininterrupto de reciclagens intraconscienciais (recins); a prática das escolhas evolutivas em prol
da autoverbação; a maturidade na prática sadia da auto e heterocrítica; os autoconhecimentos
e autesclarecimentos na consolidação do aprendizado libertário; a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP);
os megatrafores pró-autodesperticidade; o manejo superavitário da conta-corrente grupocármica
objetivando a abertura da policarmalidade; o autorado conscienciológico do inversor na condição
de ferramenta evolutiva; a tares silenciosa pela autexemplificação; o aprimoramento contínuo da
autocognição; a autodeterminação cosmoética aplicada aos empreendimentos proexológicos; a vivência teática do ônus do não; a prontidão assistencial espontânea; a evitação de arrependimentos
na invéxis; a ousadia da intenção de persistir no melhor; o desafio da pacificação íntima gradativa
do inversor; a conquista do autequilíbrio; o autopacto de crescimento evolutivo; a produtividade
consciencial ininterrupta; o somatório consciente de autovivências sadias; o incremento dos acertos proexológicos pessoais potencializados pela prática inversiva; a aglutinação interconsciencial
cosmoética crescente; o reconhecimento pessoal dos progressos assimilados; o megaponto de viragem evolutiva; a aplicação da técnica da invéxis promovendo o autodomínio emocional despertológico; a possibilidade de a desperticidade ser alcançada pelo inversor antes dos 46 anos de
idade.
Parafatologia: a autovivência diuturna do estado vibracional (EV) profilático; a autodefesa energética enquanto primeiro desempenho embasador da desperticidade; o incremento da autoconfiança parapsíquica gerado nas práticas de desassédio; a intensificação da telepatia com
o amparador de função da tenepes; o aumento do rapport com os assistidos através da crescente
autexposição pública (liderança multidimensional); os parabanhos energéticos confirmadores da
parapercepção parapsíquica; a importância do mapeamento da Autossinaleticologia; a condução
da invéxis promovendo o aumento das autorrequisições assistenciais na tenepes; o apuramento da
autoparaperceptibilidade; a assunção definitiva da condição de epicentro consciencial lúcido;
o esforço interassistencial do inversor predispondo a manifestação explícita de amparo extrafísico; a prática da automegaeuforização; a conquista da desperticidade.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo participação em Grinvex–voluntariado conscienciológico.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da atração dos
afins; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da descrença (PD); o princípio “isto
não é para mim”; o principium prioritarius.
Codigologia: o código cosmoético de boas maneiras aplicado em todos os contextos; os
códigos da autorreeducação; as megadecisões evolutivas atinentes ao cumprimento do código
pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da seriéxis; a teoria da Higiene Consciencial; a teoria do Homo
sapiens serenissimus.
Tecnologia: as técnicas da convivialidade sadia; a técnica da recin; a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica do omnienfrentamento; a técnica da autodecisão; a técnica da
exaustividade; a técnica do detalhismo evolutivo; a técnica da linearidade ortopensênica; a técnica do registro no diário da tenepes; o emprego lúcido de técnicas conscienciológicas aceleradoras da evolução; a aplicação de técnicas conscienciológicas possibilitando assunção de neopatamares evolutivos.
Voluntariologia: o voluntariado dos inversores nas Instituições Conscienciocêntricas
(ICs); o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS); o paravoluntariado na tenepes.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laborató-
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rio conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia; o Colégio Invisível da Recexologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio
Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível da Despertologia.
Efeitologia: os efeitos teáticos do Grinvex na formação do conscienciólogo; os efeitos
interassistenciais do abertismo consciencial; os efeitos facilitadores das amizades íntimas; os
efeitos atratores do holopensene fraterno; os efeitos da incorruptibilidade cosmoética; os efeitos
catalisadores da primener; os efeitos agilizadores da autopensenidade qualificada; os efeitos das
autocatarses conscienciais; os efeitos incentivadores dos progressos autevolutivos.
Neossinapsologia: as neossinapses desencadeadas a partir da redação e defesa de verbete para a Enciclopédia da Conscienciologia; as neossinapses desencadeadas pela participação
na minitertúlia.
Ciclologia: o dinamismo no ciclo recebimento-retribuição; os ciclos de descarte das
amizades ociosas nas recins; o ciclo autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação.
Enumerologia: o inversor pré-serenão vulgar; o inversor isca inconsciente; o inversor
tenepessista; o inversor projetor consciente; o inversor epicon lúcido; o inversor conscienciólogo;
o inversor desperto.
Binomiologia: o binômio invéxis-proéxis; o binômio megarreflexão-maxipercepção;
o binômio taquipsiquismo-assertividade; o binômio autoconcentração mental–autoatenção dividida; o binômio inspiração-transpiração; a prática do binômio heteroperdoamento-autoimperdoamento; o binômio interassistencialidade–produtividade autevolutiva.
Interaciologia: a interação autodesrepressão-autolibertação; a interação autopriorizações–cons magnos; a interação aspirações íntimas cosmoéticas–assistências recebidas; a interação invéxis-tenepes-desperticidade.
Crescendologia: o crescendo invéxis-desperticidade; o crescendo invéxis-compléxis;
o crescendo Autocriticologia-Autodiscernimentologia; o crescendo evolutivo e parapsíquico da
tenepes; o crescendo interassistencial energético palmochacras-coronochacra; o crescendo holocármico egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade; o crescendo minipeça humana–
–Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; o crescendo homeostasia holossomática estável–interassistencialidade parapsíquica avançada.
Trinomiologia: o trinômio Voliciologia-Intencionologia-Determinologia; o trinômio
autestima-autoconfiança-autossuficiência; o trinômio autodiscernimento evolutivo–autodisponibilidade interconsciencial–autoprontidão assistencial; o trinômio hiperacuidade-priorização-manutenção; o trinômio autocosmoeticidade-autamparabilidade-autodefensibilidade; a agilidade
eficaz no trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento; o gabarito assistencial no trinômio
tenepes-ofiex-desperticidade; o teste da coerência no trinômio princípios-valores-metas.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma entrosado homeostaticamente; o polinômio bom-ânimo–bom humor–bom-tom–juízo cosmoético; a sabedoria no uso do polinômio omissuper–banana technique–sobrepairamento–esnobação
cosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo ficar aquém nos autodesempenhos / ir além dos desafios autevolutivos; o antagonismo negligência / proficiência.
Paradoxologia: o paradoxo juventude intrafísica–maturidade consciencial.
Politicologia: a invexocracia; a recexocracia; a maxiproexocracia; a cosmoeticocracia;
a interassistenciocracia; a meritocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da seriéxis; a lei do progresso; a compreensão das leis evolutivas no
Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a lei do maior esforço autevolutivo aplicado à depuração da Cosmoética.
Filiologia: a neofilia; a desafiofilia; a experimentofilia; a cogniciofilia; a recinofilia;
a evoluciofilia; a cosmoeticofilia; a cosmovisiofilia.
Fobiologia: o combate à proexofobia.
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Sindromologia: o domínio da síndrome da dispersão consciencial; a superação definitiva da síndrome da procrastinação.
Maniologia: o fim da mania da autocrítica e da heterocrítica destrutivas; a superação da
fracassomania.
Mitologia: a invalidação do mito da santidade; a quebra do mito da perfeição.
Holotecologia: a evolucioteca; a invexoteca; a recinoteca; a coerencioteca; a interassistencioteca; a despertoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Invexologia; a Autodespertologia; a Interassistenciologia; a Proexologia; a Intrafisicologia; a Autocogniciologia; a Recinologia; a Traforologia;
a Tenepessologia; a Desassediologia; a Energossomatologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia; a Autodiscernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin multidotada.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens
prioritarius; o Homo sapiens imperturbabilis; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens holomaturologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo espontâneo invéxis-desperticidade = a progressão na aplicação intuitiva da inversão existencial até a conquista da autodesperticidade; crescendo autoprovocado invéxis-desperticidade = a progressão na aplicação técnica da inversão existencial antecipando a conquista da autodesperticidade através da Invexologia.
Culturologia: a cultura invexológica; a cultura despertológica.
Crescendo. Considerando as oportunidades evolutivas a partir da Conscienciologia,
a conscin intermissivista, disposta a encarar a evolução técnica, pode trilhar o factível caminho
lógico da admissão teática da inversão existencial até a assunção da autodesperticidade, constituído por, dentre outros, 28 atributos, condições ou posturas, dispostos em ordem alfabética:
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01. Adultidade. A ampliação da responsabilidade e independência a partir da saída da
casa dos pais.
02. Amizade. A cosmoética aplicada na substituição de amizades ociosas pelo cultivo
de amizades evolutivas.
03. Amparabilidade. A identificação das manifestações singulares dos amparadores extrafísicos na condução das tarefas interassistenciais.
04. Anticonflitividade. O estudo dos conflitos pessoais patrocinando a autopacificação.
05. Antimaternidade sadia. A decisão racional de priorizar as gestações conscienciais
em detrimento da gestação humana.
06. Antiporão. A voliciolina aplicada na eliminação de comportamentos típicos da fase
do porão consiencial.
07. Autoconscienciometria. A autocrítica teática favorecendo o crescente descortino
autoconsciencial.
08. Autoconsciencioterapia. A aplicação pragmática de técnicas autoconsciencioterápicas.
09. Autodesassédio. O reconhecimento e eliminação dos autassédios.
10. Autodidatismo. A ampliação da fruição intelectual através do autodidatismo.
11. Autoincorruptibilidade. A abordagem autabsolutista na eliminação das autocorrupções.
12. Autopesquisa. O aprofundamento ininterrupto no estudo da Intraconscienciologia.
13. Debates. A participação em apresentações públicas ao modo da defesa de verbete da
Enciclopédia da Conscienciologia.
14. Docência. O exercício tarístico autexemplificativo na função de professor de Conscienciologia.
15. Duplismo. A prática interassistencial prioritária atuante na técnica da Dupla Evolutiva (DE), eliminando carências afetivo-sexuais.
16. Energossomaticidade. Os autotestes diários das manobras energéticas visando
o domínio das energias conscienciais.
17. Gescon. A autorganização consciencial na priorização das gestações conscienciais.
18. Grinvex. A participação no Grupo de Inversores Existenciais.
19. Independência financeira. A conquista de autonomia financeira e consolidação do
pé-de-meia pessoal.
20. Iscagem lúcida. A lucidez nas interações diárias desenvolvendo o epicentrismo
consciencial.
21. Ortopensenidade. A correção da intencionalidade pessoal moldando a manifestação
pensênica.
22. Profissão. A dedicação à carreira profissional interassistencial e proexogênica.
23. Projetabilidade lúcida. O recurso útil para a autoconscientização multidimensional.
24. Radicação. A fixação em residência proexológica própria visando o estabelecimento da ofiex.
25. Recinofilia. As múltiplas reciclagens intraconscienciais realizadas a partir de investimento egocármico.
26. Somaticidade. Os recursos aplicados no cuidado com o soma, através de nutrição
balanceada, exercício físico regular e sono equilibrado.
27. Tenepessismo. As doações diárias na tarefa energética pessoal.
28. Voluntariado. A priorização dos vínculos conscienciais a partir do voluntariado
conscienciológico.
Intencionalidade. Considerando a Cosmoeticologia, o investimento em autodesassedialidade é evolutivamente mais vantajoso comparado a interesses em relação a patrimônio, classe
social, curriculum vitae, status, prestígio ou reconhecimentos sociais diversos.
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Evoluciologia. É do interesse de evoluciólogos a criação de líderes evolutivos. As técnicas da invéxis e da recéxis, quando aplicadas com tenacidade, conduzem a conscin à liderança interassistencial multidimensional.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo invéxis-desperticidade, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Assunção da autodesperticidade: Despertologia; Homeostático.
02. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autassunção da Invexologia: Autoproexologia; Homeostático.
04. Autexclusivismo inversivo: Autoinvexometrologia; Homeostático.
05. Autodesassedialidade: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
06. Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
07. Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
08. Pré-desperticidade: Autodespertologia; Homeostático.
09. Pré-epicon: Epicentrismologia; Homeostático.
10. Proexometria pré-executiva: Autoproexogramologia; Homeostático.
11. Propulsor da invéxis: Invexometrologia; Homeostático.
12. Sinergismo tenepes-epicentrismo: Predespertologia; Homeostático.
13. Sprint proexológico: Cronoproexologia; Homeostático.
14. Travão da autodesperticidade: Autassediologia; Nosográfico.
15. Vontade de acertar: Voliciologia; Homeostático.

DESPERTICIDADE É MEGAMETA PRIORITÁRIA DA INVÉXIS.
A DETERMINAÇÃO PESSOAL NA AUTAPLICAÇÃO DAS
TÉCNICAS CONSCIENCIOLÓGICAS PROMOVE E ABREVIA
A VIVÊNCIA LÚCIDA DE NEOPATAMARES EVOLUTIVOS.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a possibilidade de vivenciar a autodesperticidade? Você admite antecipar tal realidade consciencial a partir da aplicação da técnica
da invéxis?
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
60, 61, 114, 115, 196 e 197.
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 734 a 748.
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LEITOR CRÍTICO–ESCRITOR
(CONSCIENCIOGRAFOLOGIA)

TARÍSTICO

I. Conformática
Definologia. O crescendo leitor crítico–escritor tarístico é a ampliação e progressão do
hábito mentalsomático de leitura lúcida, seletiva, técnica e frequente da conscin, homem ou mulher, à prática conscienciográfica esclarecedora, contínua, por meio da publicação de artigos, verbetes e livros.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; emgrandecerse; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu no Século XIX. A palavra leitor deriva igualmente do
idioma Latim, lector, ―o que lê‖. Surgiu no Século XV. O termo crítico provém do mesmo idioma
Latim, criticus, adaptado do idioma Grego, kritikós, ―que julga; que avalia e decide‖. Apareceu
no Século XVI. O vocábulo escritor deriva também do idioma Latim, scriptor, ―aquele que
escreve; autor de obras escritas‖. Surgiu no Século XV. A palavra tarefa provém do idioma Árabe, tariha, ―quantidade de trabalho que se impõe a alguém‖, derivada de tarah, ―lançar; arrojar;
impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço‖. Apareceu no Século XVI. O segundo prefixo es deriva do idioma Latim, ex, ―movimento para fora; transformação‖. Surgiu no
mesmo Século XVI. O vocábulo claro vem igualmente do idioma Latim, clarus, ―luminoso; brilhante; iluminado‖. Apareceu no Século XIII. O sufixo mento procede também do idioma Latim,
mentu, formador de substantivos derivados de verbos. O vocábulo esclarecimento surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Crescendo leitor lúcido–autor tarístico. 2. Crescendo leitor lúcido–
–conscienciogralogista. 3. Crescendo leitor técnico–autor esclarecedor. 4. Crescendo leitor
atilado–escritor da tares.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo leitor crítico–escritor tarístico, crescendo leitor crítico–escritor tarístico de verbetes e crescendo leitor crítico–escritor tarístico de
livros são neologismos técnicos da Conscienciografologia.
Antonimologia: 1. Crescendo nosográfico leitor de cabresto–escritor obnubilado.
2. Crescendo patológico leitor sem seletividade–autor tendencioso.
Estrangeirismologia: o rapport crescente entre o leitor e o autor; o Argumentarium;
o Gesconarium; o Grafopensenarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autoradologia Tarística.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares pertinentes ao tema: – Biblioteca: antessala conscienciográfica. Livros prenunciam escritores. Ler exige investimento. Escrever
demanda foco. Pouca leitura empobrece.
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas, citadas em ordem alfabética e classificadas em
3 subtítulos:
1. Leitor. “O grande leitor produz o grande escritor”.
2. Leitura. “Inspirar-se na leitura de um texto não é praticar plágio”. ―O fruto da leitura é a publicação do que se aprendeu‖.
3. Leiturologia. “Para a conscin escritora inteligente, a leitura não é perda de tempo,
pois a mesma sabe aplicar, racionalmente, na escrita, o substrato útil do que lê.”
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da tares gráfica; o holopensene pessoal da conscin
leiturofílica; o materpensene autoral; o materpensene leiturofílico; os grafopensenes; a grafopensenidade; o holopensene das bibliotecas; o holopensene das editoras de livros; o holopensene da
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revisão tarística de textos; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os criticopensenes; a criticopensenidade.
Fatologia: a conexão crescente entre conscin leitora lúcida e autora tarística; o ato de ler
seletivamente realizando marcas pessoais no texto; a transformação dos apontamentos de leitura
em material publicável; o aproveitamento dos cosmogramas selecionados; a inclusão das ideias
registradas diretamente no livro, durante a leitura; o hábito sadio de reler anotações de cursos,
dinâmicas e vivências, aproveitando neoconstructos no texto; o caderno de campo da autopesquisa regularmente consultado; o fato de não cessar a leitura durante a escrita do livro, artigo ou verbete; o fato de o leitor-escritor dificilmente conseguir abarcar todas as obras publicadas sobre
o tema; o planejamento do tempo e dos recursos financeiros do leitor crítico; a leitura exaustiva
auxiliando na checagem das verpons; a omnileitura; o planejamento das leituras com foco na gescon; a planificação da produção tarística qualificando as escolhas de leitura; a postura de semperaprendente frente às neoideias publicadas; a dessacralização do livro anotado e registrado;
o curso Leitura Lúcida do Centro de Altos Estudos da Conscienciolgia (CEAEC); a Associação
Internacional Editares abastecendo leitores críticos com obras tarísticas; o curso Imersão na
Escrita da Associação Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); a atitude
cosmoética do autor ao referenciar e valorizar outros autores; a teática pessoal transformada em
texto esclarecedor; a autocriticidade essencial na díade leitor lúcido–escritor assistencial; a coerência do leitor-revisor tarístico ser também autor conscienciológico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a plateia extrafísica da leitura tarística discernida; a equipex de amparadores extrafísicos centrada na produção da
tares grafada; a equipe de amparadores extrafísicos da Dinâmica Parapsíquica da Pangrafia;
a equipe de amparadores extrafísicos da Dinâmica Parapsíquica do Enciclopedismo Reurbanológico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo leitor-autor; o sinergismo leitura-escrita.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) do leitor-autor lúcido;
o princípio da descrença (PD) aplicado às escolhas de leituras e às próprias ideias grafadas.
Codigologia: os códigos pessoais da leitura crítica; o código pessoal de Cosmoética
(CPC) norteando o leitor-autor.
Teoriologia: a teoria e a prática da revisão interassistencial; a teática da leitura produtiva.
Tecnologia: a técnica do índice pessoal inserida ao final do livro; a técnica da leitura
lúcida de temas nosográficos; as técnicas da leiturometria; a técnica da reserva de leitura; a técnica da minileitura prévia; a técnica do tratamento enciclopédico ao texto científico; a técnica da
imersão lexicográfica.
Voluntariologia: o voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) centradas
na produção gesconográfica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; a utilização frequente do trio de laboratórios mentaissomáticos Holociclo, Holoteca e Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Escritores Conscienciológicos.
Efeitologia: o efeito da leitura discernida e técnica na gescon esclarecedora; o efeito da
frequência qualificada às livrarias físicas e virtuais; o efeito da Descrenciologia aplicada às verdades relativas de ponta, pessoais e alheias; o efeito da leitura técnica na retilinearidade pensênica.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da leitura crítica; as neossinapses adquiridas com a criticidade cosmoética; as necessárias neossinapses à grafia de neoideias.
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Ciclologia: o ciclo ler-escrever-revisar; o ciclo reler-reescrever; o ciclo da produção
autoral grafar-revisar-adequar-publicar.
Enumerologia: a progressão consulente-escritor de matéria jornalística; a progressão
consulente-escritor de resenha literária; a progressão consulente-escritor de artigo científico;
a progressão consulente-escritor de livro conscienciológico; a progressão consulente-escritor de
tratado técnico; a progressão consulente-escritor de dicionário; a progressão consulente-escritor
de enciclopédia.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância necessário ao heterocrítico lúcido.
Interaciologia: a interação ler-questionar; a interação ler-dialogar com o autor do texto; a interação leitura–associação de ideias–escrita; a interação leitura-autodidatismo.
Crescendologia: o crescendo leitor crítico–escritor tarístico; o crescendo das anotações
durante a leitura; o crescendo do aproveitamento grafológico dos registros em livros; o crescendo leitura seletiva–leitura lúcida.
Trinomiologia: o trinômio papel-caneta-laptop; o trinômio jornal–livro–e-book.
Polinomiologia: o polinômio leitura-educação-escrita-evolução.
Antagonismologia: o antagonismo tares / tacape; o antagonismo leitura lúcida / leitura
de entretenimento; o antagonismo leitura técnica / leitura literária.
Paradoxologia: o paradoxo de o leitor enriquecer o texto alheio com as autexperiências; o paradoxo de a conscin alfabetizada não ler; o paradoxo de a conscin erudita não escrever.
Politicologia: a lucidocracia; a gesconocracia; a política do autorado conscienciológico.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada pelo leitor exaustivo e escritor detalhista.
Filiologia: a leiturofilia; a conscienciografofilia; a criticofilia; a grafofilia; a intelectofilia; a bibliofilia; a metodofilia.
Fobiologia: a erradicação da leiturofobia; a superação da grafofobia; a profilaxia da bibliofobia.
Sindromologia: a síndrome do autodesperdício da conscin perdulária quanto aos aportes
intelectuais.
Maniologia: a mania de não ler; a mania de não escrever; a mania de omissão deficitária
perante a produção intelectual alheia.
Mitologia: o mito da leitura passiva; o mito da leitura solitária; o mito de não poder
marcar e nem escrever no próprio livro.
Holotecologia: a cognoteca; a analiticoteca; a qualitoteca; a biblioteca; a lexicoteca;
a encicloteca; a criticoteca; a grafopensenoteca.
Interdisciplinologia: a Conscienciografologia; a Leiturologia; a Criticologia; a Lucidologia; a Discernimentologia; a Criteriologia; a Autorganizaciologia; a Grafopensenologia; a Cosmoeticologia; a Grafoproexometria; a Grafoproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o leitor; o escritor; o autor; o autorando; o verbetógrafo; o verbetorando; o docente crítico; o agente da tares; o jornalista; o articulista; o revisor-autor; o revisor autorrevisado.
Femininologia: a leitora; a escritora; a autora; a autoranda; a verbetógrafa; a verbetoranda; a docente crítica; a agente da tares; a jornalista; a articulista; a revisora-autora; a revisora
autorrevisada.
Hominologia: o Homo sapiens lector; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens lectrix;
o Homo sapiens culturologus; o Homo sapiens auctor; o Homo sapiens conscienciografologus;
o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autocorrector.
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V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo leitor crítico–escritor tarístico de verbetes = a progressão do
tertuliano atilado, assíduo, tornando-se verbetógrafo frequente; crescendo leitor crítico–escritor
tarístico de livros = a progressão do frequentador atilado, assíduo, da Holoteca, tornando-se escritor de livro conscienciológico.
Culturologia: a cultura da retribuição de aportes mentaissomáticos.
Exemplarismologia. Considerando o fato de o escritor, filósofo e semiólogo italiano
Umberto Eco (1932–2016) não ter sido propriamente autor da tarefa do esclarecimento, aos moldes do paradigma da Conscienciologia, ainda assim vale citar o exemplo desse intelectual no
crescendo leitor-escritor. Eco era leitor voraz e possuía na própria casa em Milão, Itália, biblioteca pessoal de mais de 30 mil volumes. Intelectual e escritor profícuo, foi autor de 37 livros, entre
romances e ensaios.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo leitor crítico–escritor tarístico, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Aporte autoral: Conscienciografologia; Neutro.
02. Apreço textual: Grafopensenologia; Homeostático.
03. Autocriticofilia: Criticologia; Homeostático.
04. Autorado holocármico: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Crítica benéfica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Grafofilia: Conscienciografologia; Neutro.
07. Grafoproéxis: Proexologia; Homeostático.
08. Heterocriticofilia intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.
09. Hipercriticidade acrítica: Criticologia; Nosográfico.
10. Interação autor-leitor: Comunicologia; Neutro.
11. Leitor-revisor: Leiturologia; Neutro.
12. Leitura: Leiturologia; Neutro.
13. Leitura correta: Cosmovisiologia; Homeostático.
14. Pensenografia: Conscienciografologia; Neutro.
15. Técnica conscienciológica curiosa: Autopesquisologia; Homeostático.

AO REUNIR NA MESMA CONSCIN, O LEITOR CRÍTICO
E O ESCRITOR TARÍSTICO, OTIMIZA-SE A PRODUÇÃO
GESCONOGRÁFICA ESCLARECEDORA E QUALIFICA-SE
A PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS, NEOVERBETES E LIVROS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera associar estes trafores interassistenciais, produzindo obra pessoal tarística e qualificando a própria leitura lúcida? Quantos livros
leu e quantas páginas escreveu nos últimos 30 dias?
Bibliografia Específica:
1. Adler, Mortimer J.; & Doren, Charles Van; Como Ler Livros: O Guia Clássico para a Leitura Inteligente
(How to Read a Book: The Classic Guide to Intelligent Reading); pref. Jose Monir Nasser; rev. Sheila Tonon Fabre; trad.
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Edward Horst Wolff; & Pedro Sette-Câmara; 430 p.; 21 caps.; 2 microbiografias; 1 E-mail; 1 website. 11 citações; 97
enus.; 2 esquemas; 1 fluxograma; 8 testes; 2 apênds.; alf.; 25 x 18 x 3 cm; br.; E Realizações; Sao Paulo, SP; 2010; páginas 75 a 195.
2. Arakaki, Kátia; Travões na Escrita; Artigo; Scriptor; Revista; Anuário; Ano 5; N. 5; 1 E-mail; 2 enus.;
1 microbiografia; União Internacional de Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas
29 e 30.
3. Bauer, Susan Wise; Como Educar sua Mente: O Guia para Ler e Entender os Grandes Autores (The
Well-Educated Mind: A Guide to the Classical Education you Never Had); pref. Gabriel Perissé; revisores Valentina
Nunes; & Francisco José Couto; trad. Gabriele Greggersen; 528 p.; 2 seções; 9 caps.; 1 enu.; alf.; 25 x 18 x 3 cm; br.;
É Realizações Editora; São Paulo, SP; 2015; páginas 11 a 520.
4. Fischer, Steven Roger; História da Escrita (A History of Writing); trad. Mirna Pinsky; 296 p.; 8 caps.; 1 E-mail;
176 ilus.; 1 website; 198 refs.; alf.; 22,5 x 14,5 cm; br.; Editora UNESP; São Paulo, SP; 2009; páginas 13 a 18, 41, 53, 209, 210
e 278.
5. Idem; História da Leitura (A History of Reading); trad. Claudia Freire; 384 p.; 7 caps.; 1 E-mail; 1 enu.; 7 ilus.;
2 websites; 485 notas; 227 refs.; 23 x 16 cm; br.; Editora UNESP; São Paulo, SP; 2006; páginas 9 a 315.
6. Flusser, Vilém; A Escrita: Há Futuro para a Escrita?; revisor Gustavo Bernardo; 252 p.; 21 caps.; 21 x 14 cm;
br.; Annablume; São Paulo, SP; 2010; páginas 18 a 246.
7. Martyn, Lyons. Livro: Uma História Viva (Books, a Living History); revisores Ana Beatriz Viana Souto Maior;
Cleber Siqueira; Denise de Almeida & Maristela de Nóbrega; trad. Luís Carlos Borges; 224 p.; 5 caps.; 57 refs.; 220 ilus.; ono.; 26
x 19,5 cm; enc.; Editora Senac; São Paulo, SP; 2011; página 11.
8. Sertillanges, A.-D.; A Vida Intelectual: Seu Espírito, suas Condições, seus Métodos (La Vie Intellectuelle:
son Esprit, ses Conditions, ses Méthodes); trad. Lilia Ledon da Silva; revisões Jessé de Almeida Primo; & Liliana Cruz;
200 p.; 9 caps.; 1 microbiografia; 25 x 18 cm; br.; É Realizações; São Paulo, SP; 2010; páginas 21 a 30 e 47 a 66.
9. 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 963,
964 e 966.

E. M. M.
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CRESCENDO LINGUÍSTICA-IMAGÉTICA
(CRESCENDOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crescendo Linguística-Imagética é a hipótese do predomínio holomnemônico, gradativo, evolutivo, atacadista, mentalsomático, da estrutura dos fatos no mecanismo de
retenção das vivências da consciência, sobre os signos, as palavras, o varejismo ou as formas faladas ou grafadas, desenvolvendo a autoconsciencialidade mais lúcida na direção do conscienciês
da Cosmoconscienciologia, superior aos dicionários sinonímicos, antonímicos e analógicos paracerebrais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O termo Linguística é adaptação do idioma
Francês, linguistique, ―Linguística‖, e este derivado do idioma Latim, lingua, ―língua como membro ou órgão animal; língua como órgão ou faculdade da palavra e da fala; linguagem; idioma de
1 povo‖. Surgiu também em 1873. A palavra Imagética vem do idioma Latim, imago, ―semelhança; parecença; representação; retrato (pictórico; escultórico; plástico; verbal); fantasma (em poesia); imagem; comparação‖. Apareceu no Século XX.
Sinonimologia: 1. Crescendo signo-autovivência. 2. Crescendo varejismo-atacadismo.
3. Crescendo forma-conteúdo. 4. Crescendo dicionários paracerebrais–cosmoconsciencialidade.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo Linguística-Imagética, crescendo Linguística-Imagética intrafísico e crescendo Linguística-Imagética extrafísico são neologismos técnicos da Crescendologia.
Antonimologia: 1. Crescendo Helenismo-Conscienciologia. 2. Crescendo Neurociência-Conscienciologia. 3. Crescendo Parapsicologia-Conscienciologia. 4. Crescendo babelismo-conscienciês.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo; o megamaya; o paramicrochip.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à comunicabilidade pessoal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da comunicabilidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os maxipensenes; a maxipensenidade.
Fatologia: a comunicação interconsciencial; a linguagem comum; a memória comum;
a memória nominativa; a memória imagética; os nomes; as imagens; a progressão mnemônica;
a progressão comunicativa; a intensificação progressiva da cognoscibilidade; as imagens falando
mais em comparação com as palavras; o ato da consciência recordar o objeto pelo nome; o ato da
consciência recordar o objeto pela funcionalidade, no contexto amplo da vivência, sem empregar
o nome; o ato da consciência fazer predominar a análise (Hermenêutica) da estrutura do objeto
sobre a síntese, ou o nome do objeto; o dicionário cerebral de imagens; a minimização dos símbolos; o descarte dos mitos; a mensagem subliminar; a análise imagética; a síntese nominativa;
o estudo da linguagem humana; a Macrolinguística; a Metalinguística; a Linguística Comparada;
a Linguística Estrutural; a expressão por meio de imagens; a análise sociossemiótica de imagens;
a narratividade visual; a hipomnésia nominativa; a hipomnésia imagética; o descarte dos nomes;
o aperfeiçoamento da retenção das vivências; a estrutura conjunta das lembranças quando supera
os nomes das realidades; a realidade como sendo mais rica se comparada à linguagem.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a clarividência; a pangrafia; a telepatia; o conscienciês; a cosmovidência; a Cosmovisiologia Multidimensional; as diversificações das abordagens da consciência
lúcida; a abordagem às realidades e pararrealidades a partir do soma; a abordagem às realidades
e pararrealidades a partir do psicossoma; a abordagem às realidades e pararrealidades a partir do
mentalsoma isolado; os paraolhos; a omnivisão extrafísica; a cosmoconsciencialidade; a paraimagem; a Paraimagética; o idioma não-simbólico; a paralíngua ágrafa; as primeiras manifestações
do miniconscienciês; as Paracognópolis telepáticas; o paraidioma cósmico da paracognoscência;
a Paratelepatia; a Paralinguística; a Paracomunicologia.
III. Detalhismo
Principiologia: os princípios do conscienciês.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria da evolutividade continuada.
Tecnologia: a técnica do crescendo; as técnicas da telepatia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Comunicologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da cosmoconsciência.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Mnemonistas.
Efeitologia: os efeitos da memória integral da consciência lúcida.
Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos relativos à holomemória pessoal;
as neossinapses geradas pelos extrapolacionismos parapsíquicos.
Ciclologia: o ciclo evolutivo da Mentalsomatologia; o ciclo evolutivo da Holomnemônica; o ciclo evolutivo da Consciex Livre (CL).
Enumerologia: o crescendo cosmossíntese-holanálise; o crescendo Onomástica-Parafatologia; o crescendo forma-Conteudística; o crescendo lembrança-Vivenciologia; o crescendo
Simbologia-Autocogniciologia; o crescendo Orismologia-Cosmovisiologia; o crescendo varejismo–atacadismo existencial.
Binomiologia: o binômio memória-idioma; o binômio Imagística-Imagética; o binômio
lucidez-retrocognição; o binômio imagem-imaginação; o binômio palavra-imagem; o binômio
imagem-evocação; o binômio paraimagem-parafato.
Interaciologia: a interação Imagística-Imagética; a interação cognição humana–cognição multidimensional.
Crescendologia: o crescendo Linguística-Imagética.
Trinomiologia: o trinômio memória-Linguística-Imagética; o trinômio parapercepção–
–parabordagem–paradiagnóstico mnemônico; o trinômio neoverpons-neoperspectivas-neoteorias.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio paracérebro-volitação-telepatia-conscienciês.
Antagonismologia: o antagonismo hipomnésia / autoconsciencialidade; o antagonismo
imagem / concretude; o antagonismo Imagética / Imagística.
Paradoxologia: o paradoxo complexo da seletividade mnemônica pessoal entre nomes
e imagens.
Politicologia: a democracia direta; a lucidocracia; a cosmocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a comunicofilia; a gnosiofilia; a parapsicofilia; a neofilia.
Sindromologia: a síndrome de Stendhal.
Mitologia: o descarte das Mitologias em geral.
Holotecologia: a comunicoteca; a evolucioteca; a mnemoteca; a imageticoteca; a linguisticoteca; a pinacoteca; a fototeca.
Interdisciplinologia: a Crescendologia; a Comunicologia; a Filologia; a Imagética;
a Memoriologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Mentalsomatologia; a Erudiciologia;
a Autocogniciologia; a Cosmovisiologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens mentalsomaticus;
o Homo sapiens intellegens; o Homo sapiens cosmoconscientialis; o Homo sapiens autocriticus;
o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens abstractus; o Homo sapiens rationabilis.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo Linguística-Imagética intrafísico = o da conscin autoconsciente teaticamente quanto à inteligência evolutiva; crescendo Linguística-Imagética extrafísico
= o da consciex autoconsciente teaticamente quanto à inteligência evolutiva.
Culturologia: a cultura da Comunicologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo Linguística-Imagética, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alucinação: Parapercepciologia; Nosográfico.
02. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Ato mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
06. Conformática: Comunicologia; Neutro.
07. Conscienciês: Paracomunicologia; Homeostático.
08. Imagética: Intrafisicologia; Neutro.
09. Meganível da autoconsciência: Imagisticologia; Homeostático.
10. Taxologia dos analogismos: Intrafisicologia; Neutro.
11. Telepatia permanente: Harmoniologia; Homeostático.
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12. Verpon motivadora: Mentalsomatologia; Homeostático.

O IDEAL É A CONSCIN LÚCIDA ABORDAR O CRESCENDO LINGUÍSTICA-IMAGÉTICA NA CONDIÇÃO DE HIPÓTESE
DE TENTATIVA TRANSCENDENTE PARA SE EXPLICAR
RACIONALMENTE A ESTRUTURA DO CONSCIENCIÊS.
Questionologia. Como interpreta você, leitor ou leitora, a teoria do crescendo Linguística-Imagética? Você encontra algum viés esclarecedor no entendimento do tema?
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C R ES C EN D O ME LI N- AU T O S SU PE R AÇ ÃO
(AUTORRECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crescendo melin-autossuperação é a condição de melhoria gradativa da
conscin, homem ou mulher, saindo do estado de morbidez, caracterizado pelo ânimo profundamente doloroso, prostração, depressão, tensão ou conflito íntimo, alcançando novo patamar de autenfrentamento, através da vontade, embasado no autodiscernimento e na análise criteriosa dos fatos e parafatos, promotores da reciclagem intraconsciencial (recin).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecerse; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O termo melancolia vem do idioma Grego, melagkholía,―condição de ter a bile negra; humor negro; melancolia‖, através do idioma Latim, melancholia, ―cólera negra‖. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição auto deriva também do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; por si próprio‖. A palavra superação procede do idioma Latim, superatio, ―ação de vencer; alcançar; conseguir‖, de superare, ―elevar-se acima; superar-se‖. Surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Crescendo melancolia intrafísica–renovação consciencial. 2. Crescendo depressão-desestagnação. 3. Crescendo abatimento existencial–êxito evolutivo. 4. Crescendo melin–despertar evolutivo. 5. Crescendo introspecção vitimizadora–autossuperação.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo melin-autossuperação, crescendo elementar melin-autossuperação e crescendo avançado melin-autossuperação são neologismos técnicos da Autorrecexologia.
Antonimologia: 1. Crescendo patológico melin-melex. 2. Progressão baratrosférica.
3. Tendência nosográfica regressiva. 4. Reação instintiva baratrosférica. 5. Reação nosográfica.
6. Existência baratrosférica. 7. Retrocesso nosográfico.
Estrangeirismologia: o turning point pessoal; o upgrade intraconsciencial; o crescendum evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Recexologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; o holopensene pessoal
da autorreciclagem intraconsciencial; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os criticopensenes cosmoéticos; a criticopensenidade cosmoética; os hipopensenes
doentios; a hipopensenidade patológica; os hiperpensenes sadios; a hiperpensenidade homeostática; a identificação dos exopensenes; a reeducação pensênica.
Fatologia: a descoberta dos conceitos conscienciológicos, fruto de trajetória autopesquisística, podendo ser iniciada, surpreendentemente, por informações fantasiosas; a reversão existencial; o sobrepairamento de tropeços potencializando a recin; a autovitimização superada; a autossuperação específica convergindo às superações em cadeia; a libertação da consciência pela teática interassistencial; a mudança para melhor; o alargamento ideativo da cosmovisão pessoal;
o crescimento das realizações evolutivas; o engrandecimento da ideia focal; as conquistas racionais libertárias; a conquista do autodiscernimento maior; a neoconquista multidimensional; o antes e o depois da neoconquista; as conquistas alcançadas sem pressões nem coerções, por meio do
ponteiro consciencial cosmoético, a partir da força de vontade; a retribuição assistencial do êxito
evolutivo; a acumulação de miniconquistas pessoais em série; a ultrapassagem dos gargalos; a crise de crescimento; a hora da virada; as cicatrizes; a ansiedade; o autoconflito; a crise intelectual;
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o ato de abrir mão de posturas ultrapassadas; o rompimento de estruturas fossilizantes; o ato de
correr atrás para desfazer o prejuízo; a abertura do caminho evolutivo; a compreensão teática da
evolução consciencial ad aeternum; a recéxis; a recin; a desassedialidade; a proéxis; a autossuperação e autespecialização conscienciológica visando a desperticidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autossuperação
determinada, estendida ao parapsiquismo; a paragenética sadia otimizando a autossuperação;
a limpeza das energias conscienciais (ECs) gravitantes; a dinâmica multidimensional incrementada; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o ato interassistencial de irradiar ECs cosmoéticas ao Cosmos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo vontade inquebrantável–autesforço perseverante; o sinergismo autorreflexão–proatividade recinológica.
Principiologia: o princípio da autocrítica aplicada ao prioritário; o princípio da autotutela; o princípio da conexão entre causa e efeito; o princípio da exclusão da automimese;
o princípio da prioridade evolutiva; o princípio da autoeducação evolutiva; o princípio de aplicar a teática conscienciológica devagar e sempre.
Codigologia: a depuração sucessiva do código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolutividade continuada; a teoria e a vivência da reciclagem
existencial.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica de usar todo tempo ocioso
no estudo conscienciológico; a técnica consciencioterápica de autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; as técnicas conscienciométricas; a técnica de mais 1 ano de
vida intrafísica.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico como fator potencializador das autodecisões, autenfrentamentos, sobrepairamentos e autossuperações.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da Autoconsciencioterapia; o laboratório da vida cotidiana diuturna.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Autoconscienciometrologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia;
o Colégio Invisível da Autodiscernimentologia; o Colégio Invisível dos Pesquisadores Parapsíquicos; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos motivadores das reeducações diárias; o efeito halo das recins.
Neossinapsologia: a conquista de neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo da autovivência renovadora autorreflexão-reação-recin-autossuperação.
Enumerologia: a autossuperação vivenciada; a autossuperação exitosa; a autossuperação pesquisística; a autossuperação recexológica; a autossuperação recinológica; a autossuperação pensenológica; a autossuperação verbetográfica.
Binomiologia: o binômio crise-crescimento; o binômio autodiscernimento-autossuperação; o binômio autenfrentamento–autossuperação específica; o binômio autodesassédio–paragenética aplicada.
Interaciologia: a interação evolução pessoal–interassistencialidade cosmoética.
Crescendologia: o crescendo melin-autossuperação; o crescendo autovitimização-reflexão-compreensão-autossuperação.
Trinomiologia: o trinômio prioridade-desafio-autossuperação; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio definição-determinação-deliberação; o trinômio ação-reeducação-proéxis.
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Antagonismologia: o antagonismo espectador da vida / protagonista da evolução.
Paradoxologia: o paradoxo da condição evolutiva da autossuperação poder resultar de
conflito intraconsciencial; o fato paradoxal de a evolução exigir pequenos passos diários mesmo
da consciência já dotada de cosmovisão.
Politicologia: a recexocracia.
Legislogia: a lei do menor esforço; a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: o descarte das fobias em geral.
Sindromologia: a síndrome da mediocridade; a síndrome da apriorismose; a síndrome
da mesmice; a síndrome da insegurança; a síndrome da ludopatia.
Mitologia: o mito da autorrenovação sem esforço.
Holotecologia: a evolucioteca; a recexoteca; a proexoteca; a experimentoteca; a autopesquisoteca; a conscienciometroteca; a voluntarioteca.
Interdisciplinologia: a Autorrecexologia; a Autevoluciologia; a Confortologia; a Autodiscernimentologia; a Autoconscienciometrologia; a Autodesassediologia; a Autopriorologia;
a Autoconsciencioterapia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo
sapiens intellegens; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens mutator.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo elementar melin-autossuperação = a transição da passividade
melancólica à autossuperação dos trafares pessoais estagnadores; crescendo avançado melin-autossuperação = a transição dos desvios do percurso evolutivo para o cumprimento da proéxis.
Culturologia: a cultura das autopriorizações evolutivas; a cultura do autodesassédio.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo melin-autossuperação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
03. Autocorreção: Autocosmoeticologia; Homeostático.
04. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
05. Automutação: Recexologia; Homeostático.
06. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
07. Correção de rota: Autorrecexologia; Homeostático.
08. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
09. Desafio da Conscienciologia: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Sentido da vida: Holofilosofia; Homeostático.

O CRESCENDO MELIN-AUTOSSUPERAÇÃO EXIGE AUTORRENOVAÇÕES SUPERAVITÁRIAS E TRANSIÇÃO DO ESTADO DOENTIO E ESTAGNADOR AO EXEMPLARISMO COSMOÉTICO E TEÁTICO, A COMEÇAR PELO GRUPOCARMA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já passou pela experiência de superar algum estado melancólico? Qual foi o gatilho decisor para o autenfrentamento da melin?
V. S.
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CRESCENDO METAFÍSICA-PARAPSIQUISMO
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crescendo Metafísica-parapsiquismo é a reperspectivação da transcendência humana, trocando a abordagem teórica da admiração (thaumatzein) intelectual, filosófica
e contemplativa, pela abordagem teática da autovivência (Selbsterleben) holossomática, descrenciológica e autevolutiva.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O termo metafísica deriva do idioma Latim
Medieval, metaphysica, e este da expressão do idioma Grego, tà metà tà physikà, ―os (tratados)
depois da Física, referindo-se à classificação das obras de Aristóteles‖, e por extensão, ―estudo ou
Ciência daquilo que transcende o físico ou natural‖. Surgiu no Século XIV. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além de‖. O termo psiquismo
procede do idioma Francês, psychisme, e este do idioma Grego, psykhé, ―alma, como princípio de
vida e sede dos desejos; sopro de vida‖. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Crescendo teoria-teática do parapsiquismo. 2. Crescendo teorização-pensenização. 3. Crescendo contemplação-autovivência. 4. Crescendo admiração-participação. 5. Crescendo intelecção-parapercepção.
Neologia. As 4 expressões compostas crescendo Metafísica-parapsiquismo, minicrescendo Metafísica-parapsiquismo, maxicrescendo Metafísica-parapsiquismo e megacrescendo
Metafísica-parapsiquismo são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 1. Crescendo Mitologia-Metafísica. 2. Crescendo Holofilosofia-Cosmossofia. 3. Crescendo Metafísica-Metapsíquica. 4. Crescendo Metafísica Grega–Metafísica
Cristã. 5. Crescendo Metafísica Religiosa–Metafísica Laica.
Estrangeirismologia: a crítica à transposition platonicienne; o breakthrough autovivencial; o turning point autevolutivo; o adeus à vita contemplativa ou bios theoretikos; a insatisfação
com o thaumatzein; a evolução do páthos filosófico; a priorização do Selbsterleben; o mutatis
mutandis do materpensene pessoal; a trade zone interparadigmática.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Descoincidenciologia.
Coloquiologia: a luz no fim do túnel.
Proverbiologia: o antigo adágio grego Soma-sema (O corpo é o túmulo da alma) remete
à origem da Metafísica e, portanto, ao processo de exclusão do parapsiquismo na cultura ocidental.
Filosofia: a Metafísica; a Dialética; a Hermenêutica; o Historicismo; a Metafilosofia ou
Filosofia da Filosofia; a Filosofia da Educação; o Pragmatismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autevolução lúcida; a descoberta da autopensenização; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os intermissiopensenes; a intermissiopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os invexopensenes; a invexopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; a mudança do materpensene para melhor enquanto cláusula da
autoproéxis; a hipótese da fôrma holopensênica, na Universidade de Cambridge, com o tema do
parapsiquismo (platônicos de Cambridge, Século XVII; Society for Psychical Research, Século
XIX); o auxílio da técnica da invéxis para reciclar o materpensene pessoal; a harmonização entre
o pen e o ene do materpensene pessoal; o ato de carregar os pensenes no ene; os voliciopensenes;
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a voliciopensenidade; a analítica da pensenidade; a crítica à pensenidade filosófica; os parapensenes; o advento da parapensenidade no holopensene pessoal.
Fatologia: a saturação completa e irreversível da vita contemplativa; o profundo entendimento da insuficiência da teorização, tão somente, para a compreensão da existência; a falência
do racionalismo para responder às questões magnas da existência; a soberba enquanto essência da
Filosofia, no dizer do filósofo espanhol José Gaos y González-Pola (1900–1969); a crítica à soberba delirante da Filosofia ao investir todas as forças em construções tão somente conceituais;
a despedida do ego filosófico; o abandono do modus vivendi filosófico; a dissolução das esperanças científicas da Metafísica operada por Immanuel Kant (1724–1804) na obra-prima Crítica da
razão pura (Kritik der reinen Vernunft); o contexto histórico atual, análogo ao preâmbulo da Revolução Científica Moderna, quando inovações técnicas refutaram teses milenares teóricas da Filosofia Clássica; a coragem para bancar a proéxis pessoal; a solução não metafísica para as perguntas metafísicas; a autoincorruptibilidade em abandonar a Metafísica para continuar investigando os mesmos temas, agora através de vivências pessoais e não da teorização; a espiral dialética
da evolução consciencial; o aproveitamento dos trafores do filósofo para deixar a Filosofia; o projeto da Revista Interparadigmas; o caráter não metafísico da autevolução consciencial; o gradual
entendimento da experiência intrafísica enquanto meio; as primeiras luzes do alvorescer da Cosmossofia; o amor à sabedoria cosmoética, interassistencial e evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a descoberta de
novos mundos, agora extrafísicos, repetindo a Revolução Científica Moderna; a grande navegação da consciência projetada, transferindo o foco de lucidez do cérebro ao paracérebro; a descoberta teática da racionalidade parapsíquica ou pararracionalidade; a superação das elucubrações
da Ontologia pelas ponderações e posicionamentos do pragmatismo autevolutivo prioritário;
a lógica evolutiva da substituição da Metafísica pelo parapsiquismo no universo de interesses do
intelectual; a troca de megafoco evolutivo, consoante ao máximo aproveitamento da bagagem holobiográfica pessoal, facultada pelo Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; a oportunidade de
renovação à consciência de mentalsoma ainda preso ao mundo antigo; a Filosofia do Autexemplarismo Cosmoético Multidimensional; a identificação e assistência ao grupocarma intelectual;
a sabedoria intrínseca ao desassédio; o extrapolacionismo da Mentalsomática a partir da teática,
em relação à inércia filosófica; o aproveitamento dos atributos mentaissomáticos desenvolvidos
na Filosofia para a autoconscientização multidimensional (AM) mediante o entrosamento pessoal
no maximecanismo interassistencial; as teses autevolutivas pessoais; os procedimentos de assimilação energética (assim) e desassimilação energética (desassim); as descoincidências veiculares
lúcidas; as projeções conscienciais lúcidas; a iscagem consciente; a prática da tenepes; o entrosamento com o amparo de função no cotidiano profissional; a Parafilosofia; a Holofilosofia; a Cosmossofia vivenciada.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo teorização-autovivência; o sinergismo erudição-parapsiquismo; o sinergismo cérebro-paracérebro; o sinergismo mentalsoma-energossoma; o sinergismo questões metafísicas–vivências parapsíquicas.
Principiologia: a evolução dos princípios; o princípio do primado evolutivo da prática;
a subordinação do princípio à autovivência; o princípio de os fatos orientarem a pesquisa.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a proporção de 1% de teoria e 99% de prática; o papel das teorias na
teática; a contemplação intrínseca à teoria; a superação da teoria enquanto eixo do pensamento
ocidental; a denúncia e enfrentamento da fetichização da teoria no imaginário científico.
Tecnologia: a técnica do estado vibracional; as técnicas projetivas; a valorização da
técnica; a técnica da invéxis; a técnica da tenepes; a técnica de qualificação da intencionalidade.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico Projectarium; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da desperticidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico de Evoluciologia; o laboratório conscienciológico de Autoinvexometria.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; a evolução dos antigos círculos de intelectuais para o novo patamar evolutivo dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: o efeito das sucessivas vidas dedicadas à Filosofia; o efeito autevolutivo
das vivências parapsíquicas; o efeito do Curso Intermissivo; o efeito das inspirações extrafísicas;
o efeito halo da evolução grupal; o efeito das gescons nos revezamentos multiexistenciais pessoais e grupais; o efeito das melhorias na Ficha Evolutiva Pessoal (FEP).
Neossinapsologia: os choques sadios das neossinapses na conscin inexperiente; o estranhamento das neossinapses não metafísicas para o filósofo; as neossinapses não filosóficas;
as sensações de constrangimento e alívio ao formar neossinapses em áreas repetidamente negligenciadas a diversas retrovidas; as neossinapses decorrentes do exercício físico; as neossinapses
da mobilização de energias; as neossinapses do uso lúcido da vontade; as neossinapses enquanto
indicadoras de real renovação da consciência; o caráter fisiológico e não metafísico das neossinapses; as neossinapses transpondo para o cérebro as neoparassinapses formadas no Curso Intermissivo; a formação contínua de neossinapses na aplicação da técnica da invéxis; as neossinapses consolidando teaticamente o novo ego.
Ciclologia: a entrada no ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; os 5 ciclos.
Enumerologia: as formas; os conceitos; as ideias; as noções; os juízos; as sentenças; os
enunciados; as proposições. As vivências; as experiências; as interações; as sensações; as percepções; os contatos; os acoplamentos; as interfusões.
Binomiologia: o binômio mentalsoma-energossoma; o binômio Metafísica-Teologia duplamente anulador do parapsiquismo; o binômio Metafísica-Lógica; o binômio assistente-assistido; o binômio intelectualidade-experiência; o binômio teoria-prática; o binômio enquanto contraponto ao ideal unitário da Metafísica; a superação do binômio platônico transcendência intelectual–imanência autovivencial.
Interaciologia: as autovivências interdimensionais do filósofo provocando crises de
crescimento; a interação entre consciências trazendo a surpreendência contrária à Metafísica;
a interação energética; a interação enquanto síntese antípoda à Metafísica; a ausência de interações da mônada leibniziana, metafísica por excelência; a ausência de interações no cogito cartesiano, solipsista; a interação entre os paracérebros no parapsiquismo.
Crescendologia: o crescendo Metafísica-parapsiquismo; o crescendo Metafísica-Metapsíquica-Parapsicologia-Conscienciologia; o crescendo Ciências Naturais–Ciências Humanas–
–Ciências Conscienciológicas; o crescendo positivista Teologia-Metafísica-Ciência; o crescendo
ego filósofo–ego holofilósofo; o crescendo Filosofia-Metafilosofia-Autofilosofia-Parafilosofia-Holofilosofia-Cosmossofia; o crescendo filósofo–professor–parapsíquico interassistencial; o crescendo saber na teoria–vivenciar na teática; o crescendo universal abstrato–singular vivenciado–universal vivenciado; o crescendo transcendência conceitual–transcendência parapsíquica–transcendência evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio comunicabilidade-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio patológico Metafísica–solipsismo–fechadismo consciencial; o trinômio da Metafísica Especial alma-mundo-Deus; a superação do trinômio judaísmo-helenismo-cristianismo sendo o terceiro resultante da união dos 2 primeiros.
Polinomiologia: o polinômio filosófico Metafísica-Ontologia-Lógica-Teologia.
Antagonismologia: o antagonismo Metafísica / autovivência; o antagonismo vita contemplativa / vita activa; o antagonismo extrafísico / metafísico; o antagonismo neossinapses
/ ideias platônicas.
Paradoxologia: o paradoxo de a Filosofia, quando de fato se torna boa, evolutiva, cosmoética, deixar de ser Filosofia; o paradoxo de a Metafísica abordar temas afins ao parapsiquis-
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mo, porém negando o parapsiquismo; o paradoxo do amor à sabedoria (Filosofia) pressupor
ilimitação, porém na prática restringir-se pela apriorismose eletronótica; o paradoxo de o crescendo Metafísica–parapsiquismo supor o antagonismo Metafísica / parapsiquismo.
Politicologia: o fim da teocracia; a sofocracia verdadeira para além da platônica; a parapsicocracia; a cosmoeticocracia; a democracia pura.
Legislogia: a lei da evolução.
Filiologia: a epistemofilia; a evoluciofilia; a bibliofilia.
Fobiologia: a superação da neofobia.
Sindromologia: a síndrome da apriorismose; a síndrome do ph.Deus; a síndrome do
conflito de paradigmas.
Maniologia: a intelectomania.
Holotecologia: a parapsicoteca; a filosofoteca; a historicoteca; a biografoteca; a recicloteca; a energoteca; a projecioteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Autovivenciologia; a Teaticologia; a Historiologia; a Pedagogia; a Descoincidenciologia; a Energossomatologia; a Projeciologia; a Tenepessologia; a Interassistenciologia; a Mentalsomatologia; a Cosmovisiologia; a Holofilosofia;
a Cosmossofia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu falaciosa; a consciência platônica; a consciência lúcida; o epicon
lúcido; o ser desperto.
Masculinologia: o filósofo; o intelectual; o teoricão; o pesquisador; o professor universitário; o erudito; o polímata; o sistemata; o bibliófilo; o inversor existencial; o reciclante existencial; o evoluciente; o compassageiro evolutivo; o tenepessista; o amparador de tenepes; o ex-filósofo energizador lúcido.
Femininologia: a filósofa; a intelectual; a teoricona; a pesquisadora; a professora universitária; a erudita; a polímata; a sistemata; a bibliófila; a inversora existencial; a reciclante existencial; a evoluciente; a compassageira evolutiva; a tenepessista; a amparadora de tenepes; a ex-filósofa energizadora lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens theoricus; o Homo sapiens logicus; o Homo sapiens hermeneuta; o Homo sapiens neophilicus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens polymatha.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicrescendo Metafísica-parapsiquismo = a admissão de temas da teática parapsíquica na Filosofia; maxicrescendo Metafísica-parapsiquismo = a valorização do desenvolvimento parapsíquico por parte do filósofo; megacrescendo Metafísica-parapsiquismo
= a retomada crítica e teática de temas metafísicos na megagescon, a partir das autovivências parapsíquicas descrenciológicas e interassistenciais, consolidando a maxidissidência com a Metafísica.
Culturologia: a cultura metafilosófica; a cultura científica; a cultura parapsíquica;
a cultura das reciclagens pessoais; a cultura da priorização do autodiscernimento; a cultura da
interassistência; a cultura do diálogo.
Essência. A Filosofia, mesmo quando empirista, é em si metafísica, ou seja, estritamente
conceitual, teórica, especulativa e contemplativa.
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Conceito. A Metafísica é o estudo conceitual do ser e se subdivide, classicamente, em
duas áreas, relacionadas na ordem lógica:
1. Geral ou Filosofia Primeira: o ser enquanto ser ou o ser em si.
2. Especial: a imortalidade da alma; a origem do universo; a causa primeira (―Deus‖).
Aproximação. A Metafísica Especial aproxima-se do parapsiquismo com o tema da
imortalidade da alma, herdado dos cultos gregos aos mistérios ou iniciações.
Redução. A teoria platônica das formas ou ideias dissociou fenômenos e temas parapsíquicos presentes nas iniciações, em particular as questões teórico-práticas da separação entre alma
e corpo, constituindo, com esta dissociação, a Metafísica.
Transposição. Este processo foi descrito mediante o conceito de transposição platônica,
proposto pelo francês Auguste Diès (1875–1954).
Ideia. O constructo platônico da ideia, enquanto ser não físico, conserva teoricamente
o parapsiquismo e o elimina na prática, associando-o definitivamente à superstição e à irracionalidade (doxa).
Dissociação. A distinção entre mundo das ideias e mundo sensível, apesar da conotação
multidimensional e até parapsíquica, na prática eliminou qualquer possibilidade de atribuir estatuto epistemológico ou racional (epistème) ao parapsiquismo, estigma vigente até o presente
(Ano-base: 2013) na Ciência Convencional.
Contradição. O idealismo filosófico, sendo antiparapsíquico, é, na prática, materialista.
Desenvolvimento. A clivagem metafísica do parapsiquismo, na gênese do pensamento
ocidental, conduziu ao desenvolvimento material da Sociedade Intrafísica.
Permanência. A Metafísica reteve, em círculos iniciáticos, elementos de parapsiquismo,
a exemplo da antiga teurgia.
Aura. Parte do encanto atribuído à Filosofia, na cultura ocidental, decorre da aura parapsíquica remanescente na Metafísica, apesar de, na prática, ter excluído o parapsiquismo.
Insuficiência. A insuficiência da Filosofia ou Metafísica para abordar a sabedoria tem
sido apontada por diversos filósofos, em esforço autocrítico.
Interdisciplinaridade. Existem produções intelectuais entrosando a Filosofia e outros
campos de conhecimento, com a finalidade de gerar reflexões mais aprofundadas sobre o status
mesmo da Filosofia, relativizando o respectivo papel e importância.
Autocrítica. Eis, por exemplo, em ordem cronológica, 11 filósofos e as respectivas contribuições críticas à desconstrução da Metafísica:
01. Baruch Spinoza (Holanda, 1632–1677): vínculo entre ética e emoções ressaltando
a coerência prática.
02. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Alemanha, 1770–1831): desenvolvimento do espírito incluindo o singular e o histórico.
03. Isidore Auguste Marie François Xavier Comte (França, 1798–1857): evolução da
Humanidade superando a Metafísica pela Ciência.
04. Karl Heinrich Marx (Alemanha, 1818–1883): práxis integrando dialeticamente teoria e prática.
05. Wilhelm Dilthey (Alemanha, 1833–1911): cosmovisão (Weltanschauung), vivência
(Erleben) e Ciências do Espírito ou Humanas (Geisteswissenschaften) enfatizando a experiência
de vida.
06. Friedrich Wilhelm Nietzsche (Alemanha, 1844–1900): ética da vida associando
energia e virtude.
07. Georg Misch (Alemanha, 1878–1965): história da autobiografia valorizando a experiência pessoal.
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08. José Ortega y Gasset (Espanha, 1883–1955): raciovitalismo e razão vital atribuindo
importância ao meio.
09. José Gaos y González-Pola (Espanha, 1900–1969): Filosofia da Filosofia e soberba
do filósofo fazendo a autocrítica da personalidade metafísica.
10. Johanna Arendt (Alemanha, 1906–1975): natalidade, ação criadora e reflexão sobre fatos valorizando o novo e a prática.
11. Jürgen Habermas (Alemanha, 1929–): Filosofia enquanto guardadora de lugar
e intérprete para as ciências. Interação e Pragmatismo chamando atenção para a análise hermenêutica da relação interpessoal.
Historiologia. A Filosofia, ao longo de 4 períodos históricos, abordou os seguintes temas parapsíquicos, descritos em ordem cronológica:
1. Antiguidade: adivinhação, taumaturgia, teurgia.
2. Medievo: profecia.
3. Modernidade: magnetismo animal, sonhos.
4. Contemporaneidade: pesquisa psíquica, paranormalidade, parapsiquismo.
Parapsiquistas. Eis, por exemplo, 93 filósofos ou estudiosos da Filosofia, na ordem cronológica, tendo tratado de temáticas parapsíquicas:
A. Antiguidade.
01. Platão (Grécia, 428–347 a.e.c.): Fedro.
02. Heráclides do Ponto (Grécia, 390–310 a.e.c.): Peri psyches (Sobre a alma).
03. Aristóteles (Macedônia, 384–322 a.e.c.): Peri tes kat’ypnon mantikes (Sobre a profecia nos sonhos).
04. Marcus Tullius Cicero (Itália, 106–43 a.e.c.): De divinatione (Sobre a adivinhação).
05. Plutarco de Queroneia (Grécia, 46–119): De genio Socratis (Sobre o daimon de
Sócrates).
06. Alcino (Século II): Epitome ton platonos dogmaton (Manual de platonismo).
07. Numênio de Apameia (Síria, Século II): Peri tagathou (Sobre o bem).
08. Porfírio de Tiro (Líbano, 232–304): De philosophia ex oraculis (Da filosofia dos
oráculos).
B. Medievo.
09. Abu Yusuf Yaqub ibn Ishaq as-Sabbah al-Kindi (Al-Kindi; Iraque, 801–873): Fi
mahiy-yat al-naum wa-'l-ru'ya (Sobre o sono e os sonhos).
10. Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad Farabi (Alfarabi; Síria, 872–950): 'Ara'
ahl al-Midnia al-Fadilah (Opiniões do povo da cidade ideal).
11. Abu Ali al-Husayn ibn Abd Allah ibn Sina (Avicena; Irã, 980–1037): Kitab alShifa’ (Livro da cura, 1020).
12. Moshe ben Maimon (Maimônides; Espanha, 1135–1204): Dalalat al-ha’irin
(O guia dos perplexos, 1190).
13. Qutb al-Din Mahmud ibn Mas’ud al-Shirazi (Irã, 1236–1311): Durrat al-taj li
ghurrat al-dibaj fi’l-hikma (Coroa de pérolas – Melhor introdução à sabedoria).
14. Levi ben Gershon (Gersônides; França, 1288–1344): Sefer milhamot ha-Shem (Livro das Guerras de Deus; II, Sonhos, adivinhação e profecia, 1329).
C. Modernidade.
15. Marsilio Ficino (Itália, 1433–1499): Theologia platonica de immortalitate animorum (Teologia platônica da imortalidade da alma, 1469–1474).
16. Giovanni Pico della Mirandola (Itália, 1463–1494): Commento delo illustrissimo
Signore Conte Iohanni Pico Mirandulano sopra una Canzone de Amore composta da Hieronymo
Beniveni Ciptadino Fiorentino secondo la mente & opinione de’ Platonici (Comentário do ilus-
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tríssimo senhor conde Giovanni Pico della Mirandola sobre uma canção de amor composta por
Hieronymo Beniveni, cidadão florentino, segundo a mente e a opinião de Platão, 1519).
17. Valentin Weigel (Alemanha, 1533–1588): Kurzer Bericht vom Wege und Weise alle
Dinge zu Erkennen (Breve relato do caminho e procedimento para compreender a todas as coisas,
1618).
18. Henry More (Inglaterra, 1614−1687): The immortality of the soul, so farre forth as
it is demonstrable from the knowledge of nature and light of reason (A imortalidade da alma,
enquanto demonstrável pelo conhecimento da natureza e pela luz da razão, 1659).
19. Joseph Glanvill (Inglaterra, 1636−1680): Philosophical considerations touching the
being of witches and witchcraft (Considerações filosóficas sobre as bruxas e a feitiçaria, 1666).
20. Immanuel Kant (Alemanha, 1724–1804): Träume eines Geistersehers, erläutert
durch Träume der Metaphysik (Sonhos de um visionário explicados por sonhos da Metafísica,
1766).
21. Robert de Lo-Looz (França, 1730–1786): Recherches physiques et métaphysiques
sur les influences célestes, sur le magnétisme universel et sur le magnétisme animal (Investigações físicas e metafísicas sobre as influências celestes, sobre o magnetismo universal e sobre
o magnetismo animal, 1788).
22. Nicolas Bergasse (França, 1750–1832): Considérations sur le magnétisme animal
(Considerações sobre o magnetismo animal, 1784).
23. Christian Gottfried Daniel Nees von Esenbeck (Alemanha, 1776–1858): Vorlesungen zur Entwickelungsgeschichte des magnetischen Schlafs und Traums (Lições sobre a história do desenvolvimento do sono magnético e sonhos, 1820).
24. John Campbell Colquhoun (Escócia, 1785–1854): Isis revelata: an inquiry into
the origin, progress and present state of animal magnetism (Ísis revelada: uma investigação sobre
a origem, progresso e presente estado do magnetismo animal, 1836).
25. Arthur Schopenhauer (Alemanha, 1788–1860): Versuch über das Geistersehen
und was damit zusamenhängt, Parerga und Paralipomena, I (Ensaio sobre a clarividência e assuntos afins, 1851).
D. Contemporaneidade.
26. Manuel González Soriano (Espanha, 1837–1885): El espiritismo es la Filosofía
(O espiritismo é a Filosofia, 1881).
27. Henry Sidgwick (Inglaterra, 1838–1900): Presidential addresses to the Society for
Psychical Research (Discursos presidenciais à Sociedade de Pesquisa Psíquica, 1882–1884
e 1888–1892).
28. Karl Freiherr du Prel (Alemanha, 1839–1899): Die Philosophie der mystic (Filosofia do misticismo, 1885).
29. Charles Sanders Peirce (EUA, 1839–1914): Telepathy and perception (Telepatia
e percepção, 1903).
30. Karl Robert Eduard von Hartmann (Alemanha, 1842–1906): Der spiritismus
(O espiritismo, 1885).
31. William James (EUA, 1842–1910): What psychical research has accomplished
(O que a pesquisa psíquica realizou, 1896).
32. Frederic William Henry Myers (Inglaterra, 1843–1901): Human personality and
its survival of bodily death (A personalidade humana e sua sobrevivência à morte corporal, 1903).
33. Arthur James Balfour (Escócia, 1848–1930): Presidential address to the Society
for Psychical Research (Discurso presidencial à Sociedade de Pesquisa Psíquica, 1893).
34. Henri-Louis Bérgson (França, 1859–1941): Presidential address to the Society for
Psychical Research (Discurso presidencial à Sociedade de Pesquisa Psíquica, 1913).
35. Lawrence Pearsall Jacks (Inglaterra, 1860–1955): Presidential address to the Society for Psychical Research (Discurso presidencial à Sociedade de Pesquisa Psíquica, 1917).
36. Maurice Polydore Marie Bernard Maeterlinck (Bélgica, 1862–1949): La mort
(A morte, 1913).
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37. Ferdinand Canning Scott Schiller (Alemanha, 1864–1937): Philosophy, science
and psychical research: a presidential address (Filosofia, ciência e pesquisa psíquica: discurso
presidencial, 1914).
38. John McTaggart Ellis McTaggart (Inglaterra, 1866–1925): The nature of existence (A natureza da existência, 1921).
39. Hans Adolph Eduard Driesch (Alemanha, 1867–1941): Parapsychologie, die Wissenschaft von den “occulten” Erscheinungen (Parapsicologia, a ciência dos fenômenos ―ocultos‖, 1932).
40. Gustave Geley (França, 1868–1924): De l’inconscient au conscient (Do inconsciente ao consciente, 1919).
41. Auguste Diès (França, 1875–1958): Autour de Platon – Essais de critique et d’histoire (Em torno de Platão – Ensaios de crítica e de história, 1927).
42. Traugott Konstantin Oesterreich (Alemanha, 1880–1949): Die philosophische
Bedeutung der mediumistischen Phänomene (O significado filosófico dos fenômenos mediúnicos,
1924).
43. Manuel Porteiro (Argentina, 1881–1936): Espiritismo dialectico (Espiritismo dialético, 1932).
44. Curt John Ducasse (França, 1881–1969): The philosophical importance of “psychic phenomena” (A importância filosófica dos ―fenômenos psíquicos‖, 1954).
45. Cyril Lodowic Burt (Inglaterra, 1883–1971): The implications of Parapsychology
for general Psychology (As implicações da Parapsicologia à Psicologia geral, 1967).
46. Walter Terence Stace (Inglaterra, 1886–1967): Mysticism and Philosophy (Misticismo e Filosofia, 1960).
47. Charlie Dunbar Broad (Inglaterra, 1887–1971): The relevance of psychical research to Philosophy (A relevância da pesquisa psíquica para a Filosofia, 1949).
48. José Salvador Fernández (Argentina, 1893–1967): Fundamentos científico-filosóficos de la supervivência (Fundamentos científico-filosóficos da sobrevivência, 1957).
49. Robert Henry Thouless (Inglaterra, 1894–1984): Experimental psychical research
(Pesquisa psíquica experimental, 1963).
50. Johannes Jacobus Poortman (Holanda, 1896–1970): Drei Vorträge über Philosophie und Parapsychologie (Três conferências sobre Filosofia e Parapsicologia, 1939).
51. Henry Habberley Price (Inglaterra, 1899–1994): Some philosophical questions
about telepathy and clairvoyance (Algumas questões filosóficas sobre telepatia e clarividência,
1940).
52. Henry Corbin (França, 1903–1978): Histoire de la philosophie islamique (História
da filosofia islâmica, 1964).
53. Allamah Sayyed Muhammad Husayn Tabatabaei (Irã, 1904–1981): Risalah dar
nubuwwat wa manamat (Tratado sobre a profecia e os sonhos).
54. Humberto Mariotti (Argentina, 1905–1982): Dialéctica y Metapsíquica (Dialética
e Metapsíquica, 1929).
55. Arthur Koestler (Hungria, 1905–1983): The roots of coincidence (As razões da coincidência, 1972).
56. Hans Bender (Alemanha, 1907–1991): Parapsychische Phänomene als wissenschaftliche Grenzfrage (Fenômenos parapsíquicos enquanto questão científica de fronteira, 1957–
–58).
57. Carambur Tiruvenkatachari Krishnamachari (Índia, 1909–1993): Paranormal
cognition, survival and reincarnation (Cognição paranormal, sobrevivência e reencarnação,
1962).
58. Luis di Cristóforo Postiglioni (Argentina, 1909–1979): Fundamentos científico-filosóficos de la supervivência (Fundamentos científico-filosóficos da sobrevivência, 1957).
59. Carlton Berenda Weinberg (EUA, 1911–1980): Science and the problem of psi
(A Ciência e o problema psi, 1962).
60. José Herculano Pires (Brasil, 1914–1979): O espírito e o tempo (1964).
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61. Clement Williams Kennedy Mundle (Escócia, 1916–1989): Strange facts in
search of a theory (Fatos estranhos em busca de uma teoria, 1973).
62. John Beloff (Inglaterra, 1920–2006): The relentless question – Reflections on the
paranormal (A questão implacável – Reflexões sobre o paranormal, 1990).
63. Paul Everett Meehl (EUA, 1920–2003): Compatibility of science and ESP (Compatibilidade entre ciência e PES, 1956).
64. Arthur S. Berger (EUA, 1921–): Order out of chaos in survival research (Ordem
no caos da pesquisa sobre a sobrevivência, 1990).
65. Gregorio Klimovsky (Argentina, 1922–2009): Epistemología, ciencias fronterizas
y Parapsicología (Epistemologia, ciências fronteiriças e Parapsicologia, 1986).
66. Antony Garrard Newton Flew (Inglaterra, 1923–): Is there a case for disembodied
survival? (Há um caso para sobrevivência sem corpo?, 1972).
67. James Mellville Owen Weathley (Canadá, 1924–): Knowledge, empiricism and
ESP (Conhecimento, empirismo e PES, 1961–62).
68. Eduardo Antonio Azcuy (Argentina, 1926–1992): Asedios a la otra realidad
(Aproximações à outra realidade, 1999).
69. Charles Perry Swiggart (EUA, 1927–2004): A Note on telepathy (Uma Nota sobre telepatia, 1961–62).
70. Michael John Scriven (Inglaterra, 1928–): Some theoretical posibilities en psi research (Algumas possibilidades teóricas em pesquisa psi, 1957).
71. Terence Michael Penelhum (Inglaterra, 1929–): Survival and disembodied existence (Sobrevivência e existência sem corpo, 1970).
72. Irving Thalberg Jr. (EUA, 1930–1988): Thelepathic awareness of another’s
feelings (Consciência telepática de sentimentos alheios, 1960–61).
73. Valter Rodrigues da Rosa Borges (Brasil, 1934–): A realidade transcendental
– Uma introdução à Transcendentologia (1999).
74. Shivesh Chandra Thakur (Índia, 1936–): Philosophy and psychical research (Filosofia e pesquisa psíquica, 1976).
75. David Ray Griffin (EUA, 1939–): Parapsychology, Philosophy and spirituality –
A postmodern exploration (Parapsicologia, Filosofia e espiritualidade – Uma exploração pós-moderna, 1996).
76. Robert F. Almeder (EUA, 1939–): Death and personal survival – The evidence for
life after death (Morte e sobrevivência pessoal – Evidências da vida após a morte, 1992).
77. Neal Grossman (EUA, 1941–): Consciousness expansion – A new paradigm for
Philosophy (Expansão da consciência – Um novo paradigma para a Filosofia, 1974).
78. Muniz Sodré de Araújo Cabral (Brasil, 1942–): Jogos extremos do espírito
(1994).
79. Steven M. Rosen (EUA, 1942–): Psi modeling and psychophysical problems (Modelagem psi e problemas psicofísicos, 1983).
80. Robert Brier (EUA, 1943–): Precognition and Philosophy of Science – An essay on
backward causation (Precognição e Filosofia da Ciência – Um ensaio sobre causalidade reversa,
1974).
81. Hoyt L. Edge (EUA, 1944–): Philosophical dimensions of Parapsychology (Ed.)
(Dimensões filosóficas da Parapsicologia, 1976).
82. Arthur Ron Miller (EUA, 1949–2006): Survival and diminished consciousness
(Sobrevivência e consciência reduzida, 1998).
83. Marcus Peter Ford (EUA, 1950−): Parapsychology, Philosophy and spirituality
(Parapsicologia, Filosofia e espiritualidade, 1997).
84. Gouranga Charan Nayak (Índia, Século XX): Survival, reincarnation and the problem of personal identity (Sobrevivência, reencarnação e o problema da identidade pessoal,
1968).
85. Peter A. French (EUA, Século XX): Philosophers in Wonderland – Philosophy
and psychical research (Filósofos no País das Maravilhas – Filosofia e pesquisa psíquica, 1975).
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86. Jan K. Ludwig (EUA, Século XX): Philosophy and Parapsychology (Ed.) (Filosofia e Parapsicologia, 1978).
87. Stephen E. Braude (EUA, Século XX): ESP and psychokinesis – A philosophical
examination (PES e psicocinesia – Um exame filosófico, 1979).
88. Jane M. Duran (EUA, Século XX): Philosophical difficulties with paranormal
knowledge claims (Dificuldades filosóficas com as alegações de conhecimento paranormal,
1982).
89. Patrick Grim (EUA, Século XX): Paranormal knowledge (Conhecimento paranormal, 1982).
90. Astrid Sayegh (Brasil, Século XX): ...Ser para conhecer, conhecer para ser...
(2004).
91. Chris Carter (Canadá, Século XX): Parapsychology and the skeptics – A scientific
argument for the existence of ESP (Parapsicologia e os céticos – Um argumento científico para
a existência da PES, 2007).
92. Silvio Seno Chibeni (Brasil, Século XX): Investigando o desconhecido – Filosofia
da ciência e investigação dos fenômenos “anômalos” na Psiquiatria (2007).
93. Jalmir Freire Brelaz de Castro (Brasil, Século XX): Reflections about Parapsychology and the Philosophy of Science (Reflexões sobre Parapsicologia e a Filosofia da Ciência,
2011).
Paradigma. Apesar do caráter precursor e ousado dos pensadores acima nominados, as
abordagens são restritas ao paradigma convencional, consistindo em filosofias (teorias) do parapsiquismo ou da multidimensionalidade.
Metafísica. As filosofias do parapsiquismo são ainda constructos metafísicos e não o desenvolvimento do parapsiquismo propriamente dito.
Parapsíquicos. Eis, por exemplo, na ordem cronológica, 28 filósofos parapsíquicos ou
com experiências parapsíquicas, mais avançados no crescendo Metafísica–parapsiquismo:
01. Pitágoras de Samos (Grécia, 571–497 a.e.c.).
02. Epimênides de Creta (Grécia, Século VI a.e.c.): Cretica.
03. Ferécides de Siro (Grécia, Século VI a.e.c.): Heptamychos (Os sete recessos).
04. Hermótimo de Clazomene (Grécia, Século VI a.e.c).
05. Empédocles de Agrigento (Itália, 490–430 a.e.c): Katarmoi (Purificações).
06. Sócrates de Atenas (Grécia, 470–399 a.e.c.).
07. Apolônio de Tiana (Grécia, 4–97 e.c.).
08. Máximo de Tiro (Líbano, Século II): Dissertationes philosophicae (Dissertações filosóficas).
09. Plotino (Egito, 205–270): Enéadas.
10. Jâmblico de Cálcia (Síria, 245–325): De mysteriis aegyptiorum, chaldaeorum,
assyriorum et alia opuscula (Sobre os mistérios egípcios, caldeus, assírios e outros textos).
11. Edésio da Capadócia (Turquia, ?–355).
12. Crisâncio de Sardes (Turquia, Século IV).
13. Sosípatra de Éfeso (Grécia, Século IV).
14. Asclepigênia de Atenas (Grécia, Século V).
15. Proclo Lício (Grécia, 412–485): Theologia platonica (A Teologia de Platão).
16. Isidoro de Alexandria (Egito, 450–520).
17. Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali (Algazali; Irã, 1058–1111):
Al-munqidh min al-dalal (Libertação do erro).
18. Hildegard von Bingen (Alemanha, 1098–1179): Scivias (Conheça o caminho,
1151).
19. Shahab ad-Din Yahya ibn Habash as-Suhrawardi (Irã, 1155–1191): Partaw nama (Tratado sobre a iluminação).
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20. Ibn Arabi (Espanha, 1165–1240): Al-Futuhat al-Makkiyya (As iluminações de
Meca).
21. Gertrud von Helfta (Alemanha, 1256–1302): Exercitia spiritualia (Exercícios espirituais).
22. Johannes Trithemius (Alemanha, 1462–1516): Steganographia (1499).
23. Jakob Böhme (Alemanha, 1575–1624): De signatura rerum (A assinatura de todas
as coisas, 1622).
24. Jan Baptist Van Helmont (Bélgica, 1579–1644): De magnetica vulnerum curatione (Sobre a cura magnética de ferimentos, 1621).
25. Andrew Jackson Davies (EUA, 1826–1910): The philosophy of spiritual intercourse (A filosofia da relação espiritual, 1851).
26. Pietro de Alleori Ubaldi (Itália, 1886–1972): Le noúri – Dal superumano al piano
concettuale umano (As noúres – Técnica e recepção das correntes de pensamento, 1937).
27. Alfred Jules Ayer (Inglaterra, 1910–1989): What I saw when I was dead (O que vi
quando estava morto, 1988).
28. Johan L. F. Gerding (Holanda, 1947–): Philosophical implications of transcendent
experiences (Implicações filosóficas de experiências transcendentes, 2005).
Participação. O turning point do crescendo Metafísica-parapsiquismo, na prática, é a assunção da perspectiva do participante nas pesquisas paraperceptivas pessoais, em detrimento das
teorizações metafísicas sobre a transcendência humana.
Descrença. Quem vivencia o parapsiquismo pessoal com discernimento acumula autoevidências e, portanto, não necessita acreditar ou negar a priori a existência dos parafenômenos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo Metafísica-parapsiquismo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
02. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
03. Apriorismose grupal: Apriorismologia; Nosográfico.
04. Avanço mentalsomático: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Consciência platônica: Perfilologia; Nosográfico.
06. Cotejo Filosofia-Holofilosofia: Cogniciologia; Neutro.
07. Cotejo filósofo-conscienciólogo: Holofilosofia; Homeostático.
08. Crescendo Epistemologia-Parepistemologia: Cogniciologia; Neutro.
09. Crescendo Helenismo-Conscienciologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
11. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
12. Parepistemologia: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Princípio da descrença: Mentalsomatologia; Homeostático.
14. Racionalidade empírica conscienciológica: Holopesquisologia; Neutro.
15. Síndrome do conflito de paradigmas: Parapatologia; Nosográfico.

O PARAPSIQUISMO AUTOVIVENCIADO PERMITE ABORDAR AS TEMÁTICAS TRANSCENDENTAIS DA METAFÍSICA,
CONTUDO SEM CRENÇAS, EM NEOPATAMAR TEÁTICO,
AUTEXPERIENCIAL, INTERASSISTENCIAL E EVOLUTIVO.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda crê em teorias metafísicas sobre a dimensão extrafísica? Se o parapsiquismo faculta conhecer diretamente essa realidade, qual a razão para
contentar-se tão somente com crenças?
Bibliografia Específica:
01. Aksakof, Alexandre; Animismo e Espiritismo (Animismus und Spiritismus); pref. Berthold Sandow; trad.
C. S.; 2 Vols.; 712 p.; 8 caps.; Vol. 1; 1 ilus.; 18 x 13 cm; br.; 5ª Ed.; Federação Espírita Brasileira; Rio de Janeiro, RJ;
1987; página 35.
02. Amadou, Robert; La Parapsicología: Historia y Crítica (La Parapsychologie: Essai Historique et Critique); apres. J. Ricardo Musso; pref. D. J. van Lennep; trad. Lía G. Ratto; & Carlos A. Duval; 410 p.; 10 caps.; glos. 81
termos ; 440 refs.; 20 x 14 cm; br.; Paidós; Buenos Aires; Republica Argentina; 1956; páginas 348 a 359.
03. Azcuy, Eduardo A.; Asedios a la otra Realidad: Una Búsqueda de lo Metafísico-real; 192 p.; 11 caps.;
5 enus.; 150 refs.; 2 apênds.; 19,5 x 14 cm; br.; Editorial Kier; Buenos Aires; Republica Argentina; 1999; páginas 1 a 192.
04. Bernabé, Alberto; Platão e o Orfismo: Diálogos entre Religião e Filosofia (Platón y el Orfismo: Diálogos entre Religión y Filosofía); Coleção: Archai; trad. Denys Garcia Xavier; 568 p.; 4 partes; 14 caps.; Vol. 5; 40 abrevs.;
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SP; 2011; páginas 334 a 416.
05. Cicerón, Marco Túlio; La Adivinación (De Divinatione); int. F. J. Fortuny; trad. Francisco Navarro;
& Calvo Luis David de los Arcos; 84 p.; 2 caps.; 21 x 13 cm; br.; Ediciones Folio; Barcelona; España; 2001; páginas
1 a 84.
06. Crabtree, Adam; Animal Magnetism, Early Hypnotism and Psychical Research, 1766-1925: An Annotated Bibliography; Bibliografia; XXXIII + 522 p.; 14 caps.; glos. 70 termos; 89 refs.; alf.; ono.; 23 x 15,5 x 4,5 cm; br.;
Kraus International Publication; New York, NY; 1988; páginas 1 a 522.
07. Daou, Dulce; Autoconsciência e Multidimensionalidade; pref. Tania Guimarães; revisoras Ana Flávia
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171 termos; 174 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas
15, 25, 95 a 166, 196 e 214.
08. Darnton, Robert; O Lado Oculto da Revolução: Mesmer e o Final do Iluminismo na França (Mesmerism and the End of Enlightenment in France); revisores Otacílio Nunes Jr.; Eliana Medeiros; & Lúcio Mesquita Filho;
trad. Denise Bottmann; 218 p.; 5 caps.; 1 esquema; 15 ilus.; 380 refs.; 7 apênds.; ono.; 20,5 x 14 cm; br.; Companhia das
Letras; São Paulo, SP; 1988; páginas 1 a 218.
09. Dilthey, Wilhelm; Dos Escritos sobre Hermenéutica: El Surgimiento de la Hermenéutica y Los Esbozos
para una Crítica de la Razón Histórica (Die entstehung der Hermeneutik; Entwürfe zur kritik der historischen Vernunft);
epíl. Hans-Ulrich Lessing; pról. e trad. Antonio Gómez Ramos; 248 p.; 4 caps.; 32 refs.; 18 x 12 cm; br.; Ediciones Istmo;
Madrid; España; 2000; páginas 108 a 153.
10. Dodds, E. R.; Os Gregos e o Irracional (The Greeks and the Irrational); trad. Paulo Domenech Neto; 336
p.; 8 caps.; 8 citações; 500 refs.; 2 apênds.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Escuta; São Paulo, SP; 2002; páginas 209 a 236 e 285 a 314.
11. Gaos, José; De la Filosofía; Coleção: Dianoia; 474 p.; 21,5 x 15 cm; br.; Fondo de Cultura Economica;
& UNAM; Mexico; DF; 1962; páginas 435 a 446.
12. Ibn Sina (Avicena); Livro da Alma (Kitab al-Nafs); int. e trad. Miguel Attie Filho; pref. Carlos Arthur Ribeiro do Nascimento; 356 p.; 30 caps.; 2 esquemas; 4 tabs.; glos. 486 termos; 93 refs.; 23 x 16 cm; br.; Editora Globo;
São Paulo, SP; 2011; páginas 181 a 192, 207 a 209, 226, 238 a 241, 251 a 255 e 267 a 273.
13. Misch, Georg; The Dawn of Philosophy (Der weg in die Philosophie); trad. R.F.C. Hull; XIV + 334
p.; 6 caps.; 1 ilus.; 112 refs.; alf.; 21,5 x 14 cm; br.; Routledge & Kegan Paul Limited; London; 1950; páginas 191, 196,
199 a 201, 210, 211, 214 a 216, 227 e 271.
14. Soriano, Manuel Gonzalez; El Espiritismo es la Filosofía; int. F. X. Creus; 190 p.; 3 caps.; 4 enus.; 5 esquemas; 1 tab.; 20,5 x 14 cm; br.; Editorial Victor Hugo; Buenos Aires; Republica Argentina; 1949; páginas 128 a 131.
15. Still, Alfred; Las Fronteras de la Ciencia (The Frontiers of Science); trad. Lía G. Ratto; & Carlos A. Duval; 376 p.; 14 caps.; 1 enu.; 1 esquema; 215 refs.; 20,5 x 14 cm; br.; Editorial Sudamericana; Buenos Aires; Republica
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CRESCENDO

ME T AP SÍ Q UI C A - AU T O P AR AP E R C EP CI OL O GI A
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo Metapsíquica-Autoparapercepciologia é a ampliação das
abordagens vivenciais, assistenciais e pesquisísticas com relação ao parapsiquismo, partindo do
método da ciência Metapsíquica, do Século XIX, na qual há separação entre o pesquisador e o objeto da pesquisa, para o paradigma consciencial embasado na autopesquisa teática, descrenciológica e experimental, fundamentado na neociência Conscienciologia, trazida a público no Século XX.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O prefixo meta vem do idioma Grego, metá,
―no meio de, entre; atrás; em seguida, depois; com, de acordo com, segundo; durante;
interposição; intermediação‖. O termo psíquico deriva também do idioma Grego, psukhikós, ―relativo ao sopro, a vida, aos seres vivos, a alma‖, de psykhé, ―alma como princípio de vida e sede
dos desejos; sopro de vida‖. Apareceu no Século XIX. O primeiro elemento de composição auto
procede do idioma Grego, autós, ―eu mesmo; por si próprio‖. O segundo elemento de composição
para é proveniente do mesmo idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além de‖.
Sinonimologia: 1. Crescendo heteropesquisas–autopesquisas parapsíquicas. 2. Crescendo Metapsíquica-Conscienciologia. 3. Crescendo heterobservação–autovivência parapercepciológica. 4. Crescendo Parapsicologia-Autoparapercepciologia. 5. Crescendo teoria-teática
parapsíquica.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo Metapsíquica-Autoparapercepciologia,
crescendo Metapsíquica-Autoparapercpciologia iniciante e crescendo Metapsíquica-Autoparapercepciologia avançado são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Binômio Metapsíquica-Parapercepciologia. 2. Fixação na heteropesquisa. 3. Teorização parapsíquica. 4. Abordagem intrafísica aos fenômenos multidimensionais. 5. Negação das autovivências paraperceptivas. 6. Crescendo religião-ciência. 7. Crescendo abordagem artística–abordagem científica. 8. Materialismo. 9. Estagnação evolutiva.
Estrangeirismologia: os shows parapsíquicos; o experimentum crucis; o caput mortuum
dos experimentos metapsíquicos; o período clássico de l’éctoplasmie; a perseguição ao exercício
de la médiumnité; as supercheries desmascaradas; o modismo do tabuleiro ouija; os fenômenos
parapsíquicos atribuídos a une puissance inconnue; a démarche evolutiva metapsíquica-autoparapsiquismo; o Paraperceptarium; o know-how parapsíquico; a awareness evolutiva.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à autopesquisa parapsíquica teática.
Citaciologia: – Não digo isto é possível, digo isto aconteceu, e o valor teórico de cem
experiências negativas fica literalmente anulado por uma só experiência positiva, bem observada
(William Crookes, 1832–1919).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autopesquisa; o holopensene pessoal das autovivências parapsíquicas; o holopensene pessoal da reciclagem contínua; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os reciclopenes; a reciclopensenidade.
Fatologia: as pesquisas parapsíquicas do século XIX; a necessidade da comprovação pela experiência; as experimentações sistemáticas; os institutos de pesquisa psíquica; as fraudes nos
experimentos parapsíquicos; a negação do fato evidente; os fatos observados; os fatos experimen-
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tais; a análise dos fatos; a decorrência dos fatos; os debates através dos livros; a aceitação do fenômeno após séries de experimentos; os moldes em parafina; a moda das sessões parapsíquicas;
a primazia da autopesquisa multidimensional; a autorresponsabilidade intransferível pelas comprovações parapsíquicas; o abertismo consciencial; a opção pela autopesquisa; o paradigma consciencial embasando neoconceitos; a coragem evolutiva; as crises de crescimento; a autoconvicção
vivenciada; a autocientificidade; a intersubjetividade; o compartilhamento da experiência; os registros das experiências pessoais; os cursos, livros e eventos de pesquisa da Conscienciologia; as
tabelas para registro diário dos estados vibracionais (EVs); os cadernos e ou arquivos de registro
das parapercepções; a vivência da Descrenciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as materializações;
a semipossessão; a incorporação; a ectoplasmia; as olorizações; as paracirurgias; os raps; a psicografia; a telecinesia; a telepatia; o sexto sentido; o Objeto Paranormal Permanente (PPO); as mesas girantes; a abertura para a multidimensionalidade a partir da observação dos fenômenos de
efeito físico do Século XIX; a assunção e o desenvolvimento do autoparapsiquismo; as projeções
conscientes lúcidas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal mapeada e aplicada; a interassistencialidade norteando o desenvolvimento parapsíquico e bioenergético; o arco voltaico; a exteriorização das próprias energias; a absorção energética; a discriminação das energias; o banho
energético chancelador; a projeção consciente; a projeção de consciência contínua (PCC); as retrocognições chanceladoras da autosseriexialidade; a labilidade parapsíquica; a automegaeuforização; as vivências na tenepes; a pangrafia; a ofiex; o parapsiquismo intelectual; a importância do
conteúdo do parafenômeno; a forma sendo secundária ao parafenômeno; a aplicação das bioenergias na assistência; a paraevidência; a incomparabilidade entre a autoevidência e a heteroevidência; o preço da autoparaperceptibilidade; a autoconscientização multidimensional (AM).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo; o sinergismo autopesquisa-debates.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da primazia das autocomprovações sobre as heterocomprovações; o princípio da lógica científica tradicional aplicada
à multidimensionalidade ainda não ser a Conscienciologia; o princípio dos fatos orientarem as
quisas; o princípio da navalha de Ockham.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC) por parte do sensitivo
fraudador; o código grupal de Cosmoética (CGC) dos pesquisadores da Metapsíquica.
Teoriologia: a teoria espírita; a teoria da sobrevivência; a teoria do corpo objetivo;
a explicação deficitária dos fenômenos através das teorias materialistas; a teoria da verdade
relativa de ponta (verpon) da Conscienciologia; a teoria da Inteligência Evolutiva (IE); a teoria
e a prática do autodidatismo parapsíquico; a teoria dos Cursos Intermissivos (CIs).
Tecnologia: as técnicas projetivas; a técnica do EV; as técnicas de pesquisa psíquicas
do Século XIX; a técnica da recin; a técnica da recéxis; a técnica da tenepes; as técnicas interassistenciais.
Voluntariologia: as percepções parapsíquicas no voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o labcon pessoal; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium;
o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório da sinalética energética; o laboratório da
projeção consciente; o laboratório conscienciológico de ectoplasmia; o laboratório conscienciológico de retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos físicos; os efeitos dos fenômenos físicos na plateia; o efeito da autovivência na intraconsciencialidade; o efeito menos intenso do fenômeno observado; o efeito
permanente do fenômeno experimentado; o efeito social passageiro do show mediúnico; o efeito
halo do autodomínio bioenergético.
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Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes da mudança do paradigma materialista
para o paradigma consciencial; as neossinapses a partir da experiência marcante; as neossinapses surgidas da autexperimentação consciencial superiores às neossinapses originadas das heteropesquisas interconscienciais.
Ciclologia: o ciclo da experimentação contínua teoria-vivência.
Enumerologia: o fenômeno de efeito físico; o fenômeno observado; o fenômeno evidente; o fenômeno laboratorial; o fenômeno testado; o fenômeno sutil; o fenômeno vivenciado. A hipótese da alucinação; a hipótese da fraude; a hipótese das coincidências fortuitas; a hipótese espiritualista; a hipótese naturalista; a hipótese da prosopopese-metagnomia; a hipótese do corpo objetivo.
Binomiologia: o binômio vivências-pesquisas; o binômio vivências-registro; o binômio
parapsiquismo-interassistência; o binômio conteúdo-forma; o binômio autopesquisas-heteropesquisas; o binômio médium–consciex manifestante; a falta da vivência pública do binômio intelectualidade-autoparapsiquismo pela maioria dos pesquisadores metapsíquicos; o binômio sensibilidade energética–autodesassédio; o binômio responsabilidade-autoparapsiquismo.
Interaciologia: a interação do 1% de teoria com os 99% de prática; as dificuldades recíprocas na interação conscin-consciex; a interação médium-pesquisador; a interação médium–
plateia da sessão; as interações entre as consciexes materializadas e as conscins presentes; a interação autoconvicção-autovalores.
Crescendologia: o crescendo Metapsíquica-Autoparapercepciologia; o crescendo negação apriorística–vivência da Descrenciologia; o crescendo tacon-tares aplicado à vivência do
autoparapsiquismo; o crescendo das autossuperações; o crescendo do desenvolvimento parapsíquico; o crescendo heteropesquisa-autopesquisa; o crescendo conhecimento-paraconhecimento;
o crescendo inteligência vulgar–inteligência evolutiva.
Trinomiologia: o trinômio (tridotação) intelectualidade-paraperceptibilidade-autocientificidade; o trinômio inversão existencial–tenepes–epicentrismo consciencial; o trinômio pesquisador–médium–consciex manifestante; o trinômio cosmoética-interassistencialidade-parapsiquismo.
Polinomiologia: o polinômio Curso Intermissivo-tenepes-epicentrismo-desperticidadecompléxis.
Antagonismologia: o antagonismo ciência / fé; o antagonismo materialismo / multidimensionalidade; o antagonismo dogmatismo / abertismo; o antagonismo autocomprovação / heterocomprovação; o antagonismo conscin esterilizadora de parafenômenos / médium dinamizador(a) do parapsiquismo circundante.
Paradoxologia: o paradoxo da ciência dogmática; o paradoxo de se negar a existência
do fato evidente diante dos olhos; o paradoxo de o médium verídico poder fraudar experimentos;
o paradoxo da autovivência, por vezes sutil, ser superior à manifestações externas ostensivas.
Politicologia: a paracienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicado ao desenvolvimento bioenergético
e parapsíquico.
Filiologia: a cogniciofilia; a metodofilia; a fenomenofilia; a neofilia; a criticofilia; a experimentofilia; a cienciofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a autoparapsicofobia; a vivenciofobia; a descrenciofobia; a reciclofobia; a autenergofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome do oráculo; a síndrome da negação; a síndrome da despriorização evolutiva.
Mitologia: a queda dos mitos multimilenares através do autoparapsiquismo; o mito do
experimento irrefutável.
Holotecologia: a ciencioteca; a dissidencioteca; a dogmaticoteca; a energoteca; a evolucioteca; a fenomenoteca; a interassistencioteca; a metapsicoteca; a parapsicoteca; a sinaleticoteca.
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Interdisciplinologia: a Autopesquisologia; a Autoparapercepciologia; a Metapsíquica;
a Parapsicologia; a Parapercepciologia; a Conscienciometria; a Parafenomenologia; a Energossomatologia; a Tenepessologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; a consciex John King; a consciex
Katie King; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; os grupos de pesquisa
parapsíquica; a CCCI.
Masculinologia: o casca grossa energético; o teoricão; o trancadão; o esterilizador dos
fenômenos parapsíquicos; o pré-serenão vulgar; o ectoplasta; o médium de efeitos físicos; o médium telepata; o médium polonês de efeitos físicos Franek Kluski (1873–1943); o pesquisador francês Charles Richet (1850–1935); o pesquisador francês Gustave Geley (1868–1924); o pesquisador italiano Ernesto Bozzano (1862–1943); o pesquisador italiano Cesare Lombroso (1835–
–1909); o pesquisador alemão Albert Schrenck-Notzing (1862–1929); o médium de efeitos físicos
e projetor lúcido polonês Stefan Ossowiecki (1877–1944); o pesquisador inglês Oliver Lodge
(1851–1940); o pesquisador inglês William Crookes (1832–1919); o pesquisador norte-americano
William James (1842–1910); o médium escocês Daniel Dunglas Home (1833–1886); o pesquisador britânico Frederic Myers (1843–1901); o médium inglês William Stainton Moses (1839–
–1892); o pesquisador Alfred Russel Wallace (1823–1913); o pesquisador Enrico Morselli (1852–
–1929); o pesquisador russo Alexander Aksakof (1832–1903); os participantes das dinâmicas parapsíquicas interassistenciais na Cognópolis-Foz; o epicon lúcido; o tenepessista; o projetor lúcido.
Femininologia: a casca grossa energética; a teoricona; a trancadona; a esterilizadora de
fenômenos parapsíquiscos; a pré-serenona vulgar; a ectoplasta; a médium de efeitos físicos; a médium telepata; a médium norte-americana Leonora Piper (1859–1950); a médium inglesa Elizabeth d’Esperance (1855–1918); a médium italiana Eusápia Palladino (1854–1918); a médium inglesa Florence Cook (1856–1904); as participantes das dinâmicas parapsíquicas interassistenciais
na Cognópolis-Foz; a epicon lúcida; a tenepessista; a projetora lúcida.
Hominologia: o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens despertus; o Homo sapiens liberperquisitor; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens offiexista.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo Metapsíquica-Autoparapercepciologia iniciante = a percepção esboçante do(a) heteropesquisador(a) quanto às próprias energias conscienciais; crescendo
Metapsíquica-Autoparapercepciologia avançado = a aplicação das energias conscienciais e da
ectoplasmia por parte do(a) heteropesquisador lúcido em trabalhos interassistencias, multidimensionais.
Culturologia: a cultura autoparapsíquica interassistencial.
Repercussão. Apesar de várias experiências parapsíquicas terem sido rigorosamente
controladas, excluindo a possibilidade de fraude, o assunto, em geral, não é falado nos dias de hoje. Não houve repercussão permanente na Sociedade, tais quais as materializações públicas não tivessem acontecido.
Hipótese. Esse fato argumenta a favor da hipótese de fenômenos realizados por outrem
não terem o mesmo impacto da autovivência do parapsiquismo na reciclagem dos paradigmas
pessoais.
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Distinção. Na Metapsíquica, e também na Parapsicologia, há clara distinção entre o sujeito pesquisador e o sujeito pesquisado.
Fusão. A Conscienciologia, de modo geral, e a Autoparapercepciologia, de modo específico, priorizam a fusão entre pesquisador e pesquisado no mesmo sujeito, definindo a condição do
autopesquisador multidimensional.
Abertismo. Alguns pesquisadores realizaram reciclagens pessoais ao assistirem séries de
experimentos bem controlados, partindo da condição de materialistas cegos para o abertismo
à multidimensionalidade.
Autovivência. No entanto, para o autopesquisador atingir a Descrenciologia, a interassistencialidade avançada e a Evoluciologia é necessária a autovivência parapsíquica lúcida.
Evolução. Percebendo, estudando, controlando as bioenergias, e desenvolvendo a Autoparafenomenologia Assistencial, a conscin acessa a multidimensionalidade em primeira mão (sem
intermediários) e passa da passividade para a proatividade lúcida e evolutiva.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo Metapsíquica-Autoparapercepciologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Agudização do autoparapsiquismo: Parapercepciologia; Homeostático.
02. Autocomprovação parapsíquica: Autoparapercepciologia; Neutro.
03. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Autoconvicção vivenciada: Autocogniciologia; Neutro.
05. Autodidatismo parapsíquico: Autodidaticologia; Neutro.
06. Autoparapercepciologia ideal: Autopesquisologia; Homeostático.
07. Autoparapsiquismo aflorado: Autoparapercepciologia; Neutro.
08. Crescendo das autossuperações: Crescendologia; Homeostático.
09. Crescendo Eletronótica-Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
10. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
11. Jejunice parapsíquica: Parapercepciologia; Nosográfico.
12. Paraevidência: Autoparapesquisologia; Neutro.
13. Parapsiquismo intelectual: Parapercepciologia; Homeostático.
14. Preço da autoparaperceptibilidade: Autoparapercepciologia; Neutro.
15. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

AS AUTOVIVÊNCIAS PARAPSÍQUICAS LÚCIDAS, COSMOÉTICAS E INTERASSISTENCIAIS TRAZEM MELHORES
RESULTADOS EVOLUTIVOS E RECINS MAIS PROFUNDAS
SE COMPARADAS À HETEROPESQUISA E TEORIZAÇÕES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, pesquisa a multidimensionalidade através das
autovivências? Quais proveitos evolutivos vem obtendo com o autoparapisquismo?
Bibliografia Específica:
1. Bozzano, Ernesto; Metapsíquica Humana (Metapsichica Umana); trad. Araújo Franco; 238 p.; 14 caps.;
br.; 18 x 13 cm; br.; 4ª Ed.; Federação Espírita Brasileira (FEB); Rio de Janeiro, RJ; 1992; páginas 1 a 238.
2. Richet, Charles; Tratado de Metapsíquica (Traite de Metapsychique); trad. Maria José Marcondes Pereira;
& João Teixeira de Paula; 328 p.; 2 fotos; 6 tabs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; enc.; Lake; São Paulo, SP; 2008; páginas 12, 18,
19, 23 e 24.
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3. Schneider, João Ricardo; Hipóteses em Parafenomenologia; Artigo; Anais da II Jornada da Parapercepciologia; Foz do Iguaçu, PR; 14.07.06; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 3; Seção: Temas da Conscienciologia;
1 E-mail; 11 enus.; 43 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; Julho-Setembro; 2005; páginas 256 a 271.
4. Vieira, Waldo; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; revisores Alexander Steiner; et al.; 1.248 p.; 18 seções; 525 caps.; 150 abrevs.; 16 E-mails; 1.156 enus.; 1 escala; 1 foto;
3 gráfs.; 42 ilus.; 1 microbiografia; 1 sinopse; 2 tabs.; 2 websites; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 28 x 21 x 7 cm;
enc.; 5a Ed. rev. e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002;
páginas 73 e 74.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 73.

L. E.
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CRESCENDO

PACIFISMO-PACIOLOGIA
(PACIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo Pacifismo-Paciologia é a reperspectivação e ampliação da
proposição dos princípios da minimização máxima dos conflitos para a apreensão estruturada
e cosmovisiológica da paz através do paradigma consciencial, englobando todas as manifestações
da consciência nos múltiplos corpos, existências, dimensões e respectivas consequências evolutivas e libertárias.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O primeiro elemento de composição pac(i)
procede do idioma Latim, pax, pacis, ―paz; estado de paz; tratado de paz‖. Surgiu no Século XII.
O sufixo ismo deriva do idioma Grego, ismos, ―doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico, político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito
ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica‖. O termo pacifismo surgiu
no Século XIX. O segundo elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, ―Ciência;
Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Crescendo Pacifismo–estudo da paz omnidimensional. 2. Crescendo
Pacifismo–Ciência da pacificação cosmoética. 3. Crescendo minimização máxima de conflitos–
–Estudo cosmovisiológico da paz.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo Pacifismo-Paciologia, crescendo primário Pacifismo-Paciologia e crescendo avançado Pacifismo-Paciologia são neologismos técnicos da Paciologia.
Antonimologia: 1. Crescendo conflitividade-passividade. 2. Crescendo da paz unilateral.
Estrangeirismologia: o status quo do pacifista; o acid test da pacificação; o échec das
mediações; a directrix da convivialidade; o tour de force nas reconciliações; a critique du savoir
dos nobelistas da paz; a lucidez do peacemaker.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da pacificidade íntima.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao assunto: – Paz
é harmonia. Paz: conquista conjunta.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – A paz e a harmonia serão encontradas se
seguirmos uma bússola moral que aponte na mesma direção, independente de modismos ou tendências (Ted Koppel, 1940–).
Ortopensatologia. Eis duas ortopensatas, citadas em ordem alfabética, pertinente ao
tema:
1. “Pacifistas. O Planeta Terra evolui porque os pacifistas não perdem a esperança”.
2. “Revolução. Quem passou por alguma Comunex Evoluída não promove nem participa mais de revolução antifraterna, mas examina a revolução dos outros buscando sobrepairar os
acontecimentos com o pacifismo máximo. Às vezes, os clamores públicos são muito positivos,
quando não empregam armas nem tumultos”.
Filosofia: o Universalismo; o Megafraternismo; a Holofilosofia; a Filosofia da Paz.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da reciclagem contínua; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os pacipensenes; a pacipensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os lu-
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cidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a autossustentabilidade pensênica no processo de autossuperação; a pensenização cosmoética
tornando-se indutora da pacificidade; a fôrma holopensênica pacífica.
Fatologia: o Pacifismo enquanto estudo da anticonflitividade (não-violência) embasando
os estudos pró-paz duradoura; a Paciologia priorizando a abordagem do ser integral e com a cientificidade da paz inerente ao paradigma consciencial; o Pacifismo com observâncias intrafisicalistas preparando o campo da Paciologia; o Pacifismo matematizando recursos e perdas quando detido nos aspectos de aparência; a Paciologia aprofundando a paz pela essência; a Paciologia suprindo os deficits do Pacifismo reduzido à visão intrafísica; a ascensão para a paz estruturada; o escalonamento para a paz transcendente; a gradação para alcance da paz plena; a paz livre de interesses político-econômicos espúrios; a pacificidade além dos tempos de guerra; a laicidade garantindo a paz gradualmente; a paz sem medo ou receio; a paz livre de competição; a paz enquanto intelecção sem apelo à emoção; as manifestações em nome da paz; os nobelistas da paz envolvidos
com a Criminologia; a falta de neutralidade da Organização das Nações Unidas (ONU); as lentas
reações do Conselho de Direitos Humanos da ONU; os casos de corrupção do Programa Petróleo por Comida no Iraque; as falhas e furos das Nações Unidas; a pseudassistência; a leniência
das instituições da Justiça; os pseudopacifistas, ao modo dos monges tibetanos, imolando-se pelo
fogo; as falácias e apriorismos das religiões cartazistas da paz; a edulcoração de interesses egoístas em torno da temática paz; o fim da imposição da paz; as autodeliberações anacrônicas prolongando conflitos; a falta de licitude e isenção na origem do dinheiro aplicado no financiamento de
ações de paz; a incoerência de congratular pessoas promotoras da paz com o galardão (Prêmio
Nobel da Paz) sob o nome do armamentista Alfred Bernhard Nobel (1833–1896); a errância do
Prêmio da Paz, concedido a pacifistas sob o nome do radicalista Vladimir Ilich Lenin (1870–
–1924); o racismo denunciando a falta de autopacificação; o bairrismo monoideísta; a desconstrução da ideia de conquistar a paz através do misticismo ou belicismo; o esforço de sanar as malquerenças; a erradicação de contendas; a eliminação e superação das desafeições de qualquer natureza; a nulificação dos ressentimentos de qualquer espécie; a dissolução dos impulsos violentos
e tendências belicistas; a remoção de trincheiras pessoais intraconscienciais; a impossibilidade de
se ter paz com autassédio; a vida livre de facciosismos; a postura das participantes pró-amparador; o caminho para a paz serena; a paz enquanto atividade e não passividade; o universo da construtividade contínua da paz; o traforismo; a liberdade de expressão responsável; a diversidade preferível à segregação; a inclusão grupal catalisadora da evolução pessoal; o movimento contínuo
de autopacificação; a deslavagem cerebral dos resquícios da pacificidade religiosa; a autoridade
moral necessária para ser agente pacificador (Cosmoeticologia); o nível de credibilidade do mediador de conflitos; a convivência sadia com as diferenças; a elaboração do vocabulário pessoal da
paz; a Paciologia considerando a holocarmalidade; o Monumento à Paz Mundial, megálito instalado na Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), em
Foz do Iguaçu, PR; a paz no Estado Mundial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático na manutenção da
autopacificação; a autexperimentação extrafísica da paz verdadeira; o parapsiquismo ampliando
a cosmovisão da paz; a autoconscientização multidimensional (AM) eliminadora de conflitos; as
paravivências minimizando as distorções intrafísicas sobre a paz; as ações de paz da conscin parapsíquica inseridas no Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a energia consciencial
(EC) qual recurso de defesa pacifista; a parassegurança; a prática da tenepes contribuindo para
a pacificação global; a automegaeuforização.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pacificação-neoverpons; o sinergismo advindo do dinamismo da paz.
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Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) embasando reconciliações.
Teoriologia: a teoria do curso grupocármico; a teoria da paz podre (tranquilidade resultante da falta da ação, da indiferença ou da estagnação).
Voluntariologia: o voluntariado edificando a paz global pela solidariedade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Tenepessistas; o Colégio Invisível da Harmoniologia; o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: os efeitos decisivos da pacificação íntima no processo evolutivo grupal;
o efeito das inautenticidades solapando a pacificação.
Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pelas recins pacificadoras; as neossinapses provocadas pelos neoconceitos sobre a paz desencadeando renovações íntimas.
Ciclologia: a superação do ciclo (alternante e interpresidiário) algoz-vítima.
Enumerologia: a paz afetiva; a paz ativa; a paz permanente; a paz consciencial; a paz
estruturada; a paz pura; a paz real. A ampliação da homeostase holossomática; a ampliação do
discernimento; a ampliação da pacipensenidade; a ampliação da cosmovisão; a ampliação do paradever; a ampliação da amparabilidade; a ampliação da responsabilidade interassistencial.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância; o binômio recíproco verificabilidade-confiança.
Interaciologia: a interação com os amparadores extrafísicos de função.
Crescendologia: o crescendo Pacifismo-Paciologia; o crescendo da notoriedade dos
nobelistas da paz; o crescendo das retratações necessárias; o crescendo da Escala Evolutiva das
Consciências.
Trinomiologia: o trinômio autopacificação-entendimento-assertividade.
Polinomiologia: o polinômio apaziguar-renunciar-equalizar-compensar.
Antagonismologia: o antagonismo paz passiva / paz ativa; o antagonismo conflitividade / pacificidade; o antagonismo inação / autevolução; o antagonismo passividade / atividade.
Paradoxologia: o paradoxo de a paz grupal começar pela pacificação pessoal.
Politicologia: o reposicionamento cosmoético das relações políticas; o entrosamento paradireitológico Diplomacia-Paradiplomacia; o Paradireito compreendido.
Legislogia: a lei de causa e efeito; a lei máxima de não violência.
Filiologia: a adaptaciofilia; a coerenciofilia; a reeducaciofilia; a sociofilia; a lucidofilia;
a urbanofilia; a cosmofilia.
Fobiologia: a decidofobia; a changofobia; a eleuterofobia; a cacorrafiofobia; a ociofobia;
a xenofobia; a conscienciofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) frustrando a paz consciencial.
Maniologia: o sobrepujamento da mania do uso da força-imposição.
Mitologia: a obliteração do mito de conquistar a paz sem esforço pessoal.
Holotecologia: a comunicoteca; a mensuroteca; a pacificoteca; a interassistencioteca;
a maturoteca; a verbacioteca; a cosmoconsciencioteca.
Interdisciplinologia: a Paciologia; a Crescendologia; a Conflitologia; a Decidologia;
a Conviviologia; a Benignologia; a Discernimentologia; a Parepistemologia; a Intrafisicologia;
a Paradireitologia; a Evoluciologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consbel; a consréu conflitiva; a conscin baratrosférica; a consciênçula;
a consciência-títere; a isca humana lúcida; a conscin-bombeiro consciencial; o ser interassistencial; a personalidade mediadora; a conscin universalista; o ser cooperativista; o indivíduo cordato;
a conscin desarmamentista; a vítima interpresidiária; o grupo interprisional; a conscin libertária;
a pessoa magnânima; a consciência-arrimo grupocármico; a consciência heteroperdoadora; a mi-

Enciclopédia da Conscienciologia

7693

nipeça interassistencial; a conscin-fonte de harmonia; a autoridade cosmoética; a consciência parapolítica; a massa crítica pacificadora; a microminoria.
Masculinologia: o nobelista da paz; o homem de paz; o embaixador da paz; o autodecisor; o compassageiro evolutivo; o reeducador; o atacadista consciencial; o exemplarista; o reciclante existencial; o voluntário; o tocador de obra; o agente catalisador evolutivo; o pacifista;
o paciólogo; o ativista Mohandas Karamchand Gandhi (1869–1948).
Femininologia: a nobelista da paz; a mulher de paz; a embaixadora da paz; a autodecisora; a compassageira evolutiva; a reeducadora; a atacadista consciencial; a exemplarista; a reciclante existencial; a voluntária; a tocadora de obra; a agente catalisadora evolutiva; a pacifista;
a pacióloga; a ativista Aung San Suu Kyi (1945–).
Hominologia: o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens antiviolentus; o Homo sapiens tranquilisator; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens unificator; o Homo sapiens
discernens; o Homo sapiens authenticus; o Homo sapiens maxifraternus; o Homo sapiens transaffectivus; o Homo sapiens exitor; o Homo sapiens felix.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo primário Pacifismo-Paciologia = a progressão da abordagem
na resolução de conflitos pela mediação para a reeducação pró-paz, onde moderação não é abulia;
crescendo avançado Pacifismo-Paciologia = a progressão da abordagem sociopolítica para a coexistência pacífica cosmoética, onde adjunção não é heteronomia.
Culturologia: a paz enquanto cultura; a paracultura da paz em comunexes avançadas.
Transdisciplinologia. Sob o prisma da Sociologia, a sustentabilidade do processo de paz
no Planeta perpassa pelo êxito do papel das 3 principais Ciências Sociais, ou seja, pela lisura da
administração de recursos da Economia, pela governabilidade para todos da Política e pela capacidade de pacificação do Direito.
Erraticidade. Sob o contexto da Errologia, erros, enganos e omissões insidiam as tratativas de paz, debilitando o esforço de pacificação pela improficiência e efemeridade resultando
em mascaramentos de vulnerabilidades e incapacidades. Paz: tenacidade incorruptível.
Intrafisicalidade. No tocante à Coerenciologia, o indício da tríade da erronia, dentro
dos propósitos de paz, expõe a insuficiência da abordagem meramente intrafísica, mecanicista para a necessidade de ampliação, reconsideração e reperspectivação da pacificidade com vistas
à sustentabilidade. Serenidade: paz plena.
Autopersuasividade. Confome a pertinência da Paciologia, a ausência da autexperimentação, bionenergética, holossomaticidade, cosmoeticidade, verponidade, multidimensionalidade, seriexialidade e universalidade adstritas aos pilares do paradigma consciencial esclarece
a insuficiência e a falibilidade da paz atual. Paciologia: omnicontextualização assistencial.
Taxologia. De acordo com a Cosmologia, eis 15 crescendos, relacionados em ordem alfabética, exemplificativos quanto à mundividência do universo da paz:
01. Civilizaciologia: o crescendo autocracia-cosmocracia.
02. Cogniciologia: o crescendo (das inteligências) prioritárias-evolutivas.
03. Compreensiologia: o crescendo compreensão-intercooperação.
04. Comunicologia: o crescendo dissuasão-autopersuasão.
05. Conciliaciologia: o crescendo heterexigências-neoconcessões.
06. Conviviologia: o crescendo danação-heteroperdoamento.
07. Culturologia: o crescendo não-violência–pacificidade.
08. Harmoniologia: o crescendo harmonia intramuros–harmonia integral.
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09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Holomaturologia: o crescendo entendimento-discernimento.
Interassistenciologia: o crescendo assistencialismo-interassistencialidade.
Intraconscienciologia: o crescendo paciência-autoimperturbabilidade.
Paradireitologia: o crescendo intervenção-paradireito-paradever.
Politicologia: o crescendo retratação-congraçamento.
Realismologia: o crescendo Fatologia-Parafatologia.
Sociologia: o crescendo das relações Diplomacia-Paradiplomacia.

Autenticidade. Considerando a Cosmoeticologia, o crescendo Pacifismo-Paciologia faz
o cotejo dos níveis de reestabelecimento da autopacificação das conscins, homens e mulheres, em
escalada de autodiscernimento e autoqualificação atributiva fundamentados na inteligência evolutiva (IE). Somente a Cosmoética possibilita o pacifismo puro, facultando à consciência autoridade
moral necessária para a resolubilidade efetiva de conflitos. E a paz pura só começa na
autopacificação real, mais íntima.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo Pacifismo-Paciologia, 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. Campo de coexistência: Geopoliticologia; Neutro.
04. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
05. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
06. Democracia direta: Governologia; Homeostático.
07. Holoconvivialidade pacífica: Pacifismologia; Homeostático.
08. Macrossenso: Holomaturologia; Homeostático.
09. Medida interplanetária: Paracosmovisiologia; Homeostático.
10. Paciologia: Holopesquisologia; Homeostático.
11. Pacipensene: Paciologia; Homeostático.
12. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
13. Princípio da equanimidade: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Reaproximação interconsciencial: Conviviologia; Neutro.
15. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.

O CRESCENDO PACIFISMO-PACIOLOGIA ESQUADRINHA
O NÍVEL DE ANTICONFLITIVIDADE E O NÍVEL DA QUALIDADE DA PAZ ÍNTIMA DAS CONSCIÊNCIAS, SUGERINDO
A CONQUISTA DA ORTOPENSENIDADE EXEMPLARISTA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vislumbrou a possibilidade de ampliar a qualidade da paz íntima? Já é concebível contribuir para a paz dos outros?
Filmografia Específica:
1. A Informante. Título Original: The Whistleblower. País: EUA; & Alemanha. Data: 2010. Duração: 112
min. Gênero: Crime e Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: colorido. Legendado: Português (em
DVD). Direção: Larysa Kondracki. Elenco: Rachel Weisz; Vanessa Redgrave; Monica Bellucci; David Strathairn; Nikolaj Lie Kaas; Roxana Condurache; Paula Schramm; Alexandru Potocean; William Hope; Rayisa Kondracki; Jeanette Ha-
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in; Benedict Cumberbatch; David Hewlett; Coca Bloos; & Luke Treadaway. Produção: Amy Kaufman; Christina Piovesan; & Celine Rattray. Direção de Arte: Vlad Vieru. Roteiro: Larysa Kondracki; & Eilis Kirwan. Fotografia: Kieran
McGuigan. Música: Mychael Danna. Cenografia: Vlad Vieru. Figurino: Gersha Phillips. Edição: Julian Clarke. Efeitos
Especiais: Invisible Pictures; & Kristyan Mallett Fx. Estúdios: Samuel Goldwyn Films; Whistleblower (Gen One);
& Barry Films. Sinopse: Com base em história real e em grande escândalo envolvendo a ONU, Kathy Bolkovac (Rachel
Weisz) é a policial esforçada e aceita trabalhar para as Nações Unidas como pacificadora na Bósnia, onde se passa pela reconstrução pós-guerra. E os desejos de ajudar na reconstrução do país devastado são destruídos quando fica face a face
com a dura realidade: a vasta rede de corrupção e tráfico sexual encoberta pela ONU.
2. UN Me. Título Original: UN Me. País: EUA. Data: 2009. Duração: 90 min. Gênero: Documentário. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Inglês. Direção & Roteiro: Matthew Groff; & Ami
Horowitz. Elenco: David Bosco; Roberta Cohen; Norm Coleman; Simon Deng; Charles Duelfer; Frank Gaffney; Stephen
Groves; Jean-Marie Guéhenno; Peggy Hicks; Michael Hussey; Colin Keating; Mark Kirk; Moise Lida Kouassi; Cain Len;
& Joe Loconte. Produção: Matthew Groff; Thor Halvorssen; & Ami Horowitz. Fotografia: Smokey Nelson. Música: Richard Friedman. Montagem: Doug Abel. Edição: Kristina Allison. Efeitos Especiais: Ashleigh Nankivell. Estúdios:
Disruptive Pictures; Moving Picture Institute. Outros dados: Vencedor do prêmio New Hampshire Film Festival, na categoria Roteiro e Direção, em 2010. Sinopse: Documentarista Ami Horowitz nos leva por passeio brutal onde a ONU interveio. Através de entrevistas com os envolvidos - alguns dos quais desejam manter o anonimato e as imagens de arquivo,
descobre-se fatos sobre abusos manifestos e escândalos cercando missões da ONU e pessoal.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 31 a 33, 35, 173 a 175, 798 a 800 e 806 a 808.
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 1196
e 1481.

G. B. C.
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CRESCENDO PARAPERFILOLÓGICO
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crescendo paraperfilológico é a qualificação seriexológica parafuncional
continuada do perfil consciencial ao longo das vidas humanas e intermissões extrafísicas (Holobiografologia), possibilitando a ampliação da abrangência interassistencial parapsíquica durante
a consecução maxiproexológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O elemento de composição para vem do idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além de‖. O termo perfil procede do idioma Espanhol,
perfil, ―perfil; adorno sutil e delicado‖, provavelmente por imitação do idioma Italiano, profilo,
―perfil; contorno; traço‖, de profilare, ―perfilar; delinear; esboçar‖. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 01. Crescendo paraprosopografológico. 02. Qualificação caracterológica. 03. Evolução paraperfilológica. 04. Evolução consciencial lúcida. 05. Evolução materpensênica. 06. Aperfeiçoamento personológico. 07. Aprimoramento automimético cosmoético.
08. Espiral evolutiva. 09. Crescendo egocarma-policarma. 10. Crescendo Intraconscienciologia-Policonscienciologia.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo paraperfilológico, crescendo paraperfilológico inconsciente e crescendo paraperfilológico lúcido são neologismos técnicos da Seriexologia.
Antonimologia: 01. Crescendo perfil pessoal–perfil grupal. 02. Crescendo patológico.
03. Crescendo incompléxis-melex. 04. Redução do autodiscernimento. 05. Automimese fossilizadora. 06. Antievolução. 07. Evolução subumana. 08. Estagnação evolutiva. 09. Robéxis. 10.
Transmigrex.
Estrangeirismologia: o temperamento seriexológico perfervidium ingenium; o continuum seriexológico ascendente; o upgrade evolutivo no matter what; a qualificação seriexológica
das self performances; o aprimoramento do modus faciendi; a construção do know-how consciencial; o desenvolvimento da expertise evolutiva; o megacurriculum vitae holobiográfico; o Retrocognitarium; o Proexarium; o Autoconfrontarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Automaturologia Evolutiva.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Podemos
fazer mais. Pensenizemos cosmovisiologicamente já. Paraperfilologia: tesouro proexológico.
Coloquiologia. O jeitão da consciência mantido, porém qualificado, apesar da ressoma
(Neossomatologia); o olho clínico constantemente calibrado; o dedo verde lapidado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autosseriexologia Lúcida; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os holomnemopensenes;
a holomnemopensenidade; os rastros pensênicos; a investigação parafuncional das fôrmas holopensênicas; o confronto entre o materpensene da personalidade anterior e o da atual; o holopensene pessoal da autevolutividade cosmoética; a polarização materpensênica autoconsciente.
Fatologia: a qualificação dos perfis conscienciais ao longo da seriéxis; a melhoria contínua dos próprios talentos; a opção pela habilitação evolutiva incessante; a ousadia cosmoética

Enciclopédia da Conscienciologia

7697

adredemente planejada; a antiinércia proexológica; o olhar atento aos múltiplos egos sociais pessoais visando a ampliação da quantidade da qualidade da automanifestação etológica; a expansão
constante das aptidões inatas; o aprimoramento contínuo da engenhosidade espontânea; a refinação diária do autocomportamento; a melhoria full time na arte de saber fazer; o apuro ininterrupto
no modo de ser; o esmero reiterado das autocompetências; a exaustividade incessante da própria
proficiência; a profissionalização dos autopredicados; o aperfeiçoamento sucessivo das capacidades conscienciais; o ato de levar a sério as facilidades pessoais; o fato de dar o devido valor aos
aportes mesológicos, genéticos e paragenéticos (Retribuiciologia); a assunção deliberada do próximo patamar evolutivo; a busca ad infinitum pela mestria interassistencial; a intenção pela sagacidade parapolimática (Holoparapercucienciologia); a aquisição da perícia evolutiva; a ascensão
lúcida e constante, sem linhas quebradas, na Escala Evolutiva das Consciências.
Parafatologia: a evolução paraperfilológica autoconsciente; a polivalência multifuncional qualificada ao longo da Pluriexistenciologia; a retomada, atualização e melhoria dos retroskills pessoais em neopatamar de atuação a cada ressoma; o esmero traforístico seriexológico;
a assunção tarística pós-Curso Intermissivo (CI) das neoverpons conscienciológicas facultando
a aquisição de neotrafores e a eliminação do binômio trafares-trafais; a pararrepercutibilidade
ascendente da força parapresencial; a expansão das abordagens conceituais, contingenciais e comportamentais no contexto conviviológico multidimensional; o exercício da neoliderança grupocarmológica evidenciando, na prática, o crescendo paraperfilológico; a vivência consciente da Generalismologia Teática Interassistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cognição-parapsiquismo-lucidez; o sinergismo megatrafor-maxiproéxis; o sinergismo consecução maxiproexológica superavitária–retrocognoscibilidade assistida; o sinergismo Intraconscienciologia-Interconscienciologia; o sinergismo treinamento-maestria; o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o sinergismo Liderologia-Liberologia.
Principiologia: o princípio da restauração evolutiva; o princípio do Autorrevezamento
Multiexistencial Lúcido; o princípio da manutenção autocognitiva seriexológica; o princípio da
singularidade holobiográfica; o princípio da insubstituibilidade evolutiva do autesforço; o princípio da tentativa-erro-acerto; o princípio do menos doente ajudar o mais doente.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) constituído e qualificado ao longo
da seriéxis.
Teoriologia: a teoria da consciência poliédrica; a teoria da personalidade consecutiva;
a teoria da autodileção paragenética; a teoria do holossoma; a teoria do paradigma consciencial; a teoria da identidade extra; a teoria do macrossoma; a teoria da cápsula do tempo cinemascópica; a teoria da mudança cosmoética de ego.
Tecnologia: a técnica da exaustividade autopesquisística; a técnica da conscin-cobaia
voluntária ajudando a eliminar os pontos cegos pessoais; a técnica do ranqueamento interassistencial pessoal; a técnica do autoultimato cosmoético; a técnica da estatística motivadora; a técnica de se ouvir os especialistas; a técnica da tenepes enquanto pano de fundo multidimensional
do crescendo paraperfilológico; a técnica do cotejo seriexológico.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia;
o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório radical da Heurística (Serenarium); o laboratório conscienciológico da Despertologia; os laboratórios conscienciológicos de desassédio mentalsomático (Tertuliarium-Holociclo-Holoteca).
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da
Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível dos Epicons;
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o Colégio Invisível da Holomnemônica; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível da Parassemiologia; o Colégio Invisível da Seriexologia.
Efeitologia: o efeito seriexológico das retroexperiências marcantes.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas das retrocognições.
Ciclologia: o ciclo holorressomático pessoal; o Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP)
da atividade.
Enumerologia: o perfil holobiográfico; o pendor holobiográfico; a habilidade holobiográfica; a destreza holobiográfica; a aptidão holobiográfica; a vocação holobiográfica; a índole
holobiográfica.
Binomiologia: o binômio ressomar lúcido–dessomar completista; o binômio Autoconscienciometria-Sociometria; o binômio introversão-extroversão.
Interaciologia: a interação interassistencialidade-amparalidade-evolutividade; a interação retroego–ego intermissivo–ego atual; a interação cognição intermissiva–cognição intrafísica; a interação ponteiro do relógio consciencial–ponteiro da bússola consciencial; a interação
background multiexistencial–autexperiência atual; a interação Retrocogniciologia Pessoal–Historiografia Terrestre; a interação autonomia consciencial–interdependência grupocármica.
Crescendologia: o crescendo paraperfilológico.
Trinomiologia: o trinômio vidas anteriores–intermissões variadas–vida atual; o trinômio generalismo-atacadismo-cosmovisão.
Polinomiologia: o polinômio Holobiografologia-Parageneticologia-Holomnemossomatologia-Paracerebrologia; o empenho diário na eliminação do polinômio distorções perceptivas–
–distorções cognitivas–distorções paraperceptivas–distorções mnemônicas; o polinômio retrogenótipo-paragenótipo-neogenótipo-neobiótipo; o polinômio mnemônico compreender-adquirir-conservar-lembrar; o polinômio postura-olhar-voz-gesto; o polinômio infância-juventude-adultidade-ancianidade; o polinômio Perfilologia-Caracterologia-Prosopografologia-Personologia-Tipologia.
Antagonismologia: o antagonismo psicomotricidade / mentalsomaticidade.
Paradoxologia: o paradoxo de a pessoa ser 1 livro aberto, sem saber lê-lo; o paradoxo
do fato mnemonicamente ausente, porém etologicamente interatuante; o paradoxo evolutivo da
especialização cosmovisiológica.
Legislogia: as leis da Holocarmologia; as leis da afinidade grupocármica.
Filiologia: a autopesquisofilia; a intelectofilia; a memoriofilia; a parapsicofilia; a conscienciofilia; a proexofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a evitação da parapsicofobia.
Sindromologia: o combate consciente à síndrome da subestimação; a prevenção da síndrome do impostor; a paraprofilaxia quanto à síndrome da pré-derrota; a síndrome da autovitimização; a síndrome da distorção da realidade; a síndrome da autossantificação; a síndrome da
perfeição.
Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a autocriticoteca; a logicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Evoluciologia; a Retrocogniciologia; a Mnemossomatologia; a Paracogniciologia; a Historiografologia; a Retrospectivologia; a Proexogramologia; a Autoparapercepciologia; a Autolucidologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a autocobaia seriexológica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a semiconsciex.
Masculinologia: o agente autorretrocognitor; o atacadista consciencial; o investigador-ator; o pesquisador-sensitivo; o homem racional; o voluntário assistencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
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Femininologia: a agente autorretrocognitora; a atacadista consciencial; a investigadora-atriz; a pesquisadora-sensitiva; a mulher racional; a voluntária assistencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens evolucosmolineus; o Homo sapiens experimentor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens dynamicus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo
sapiens cognitor; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens peritus; o Homo sapiens
experiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo paraperfilológico inconsciente = o entrosamento seriexológico ascendente entre o retroperfil e o megatrafor proexológico atual assentado nas tendências, interesses e dileções paragenéticas espontâneas; crescendo paraperfilológico lúcido = o entrosamento seriexológico superavitário entre o retroperfil e o megatrafor proexológico atual pautado
em retrocognições confirmadas.
Culturologia: a cultura da Autoconscientização Seriexológica.
Taxologia. No tocante à Seriexologia, eis, na ordem alfabética, Taxologia a partir das
respectivas especialidades-chave, contendo 25 crescendos evolutivos hipotéticos envolvendo distintas personalidades no âmbito da Elencologia Conscienciológica, capaz de expandir a visão de
conjunto quanto ao tema em análise:
01. Bibliologia: o crescendo seriexológico tipógrafo–editor conscienciográfico.
02. Clarividenciologia: o crescendo seriexológico visionário-pangrafista.
03. Cogniciologia: o crescendo seriexológico erudito-parapolímata.
04. Comunicologia: o crescendo seriexológico artista-comunicólogo.
05. Cosmoeticologia: o crescendo seriexológico jurisconsulto-paradireitólogo.
06. Docenciologia: o crescendo seriexológico sofista–parapedagogo itinerante.
07. Enciclopediologia: o crescendo seriexológico escriba-neoverbetógrafo.
08. Energossomatologia: o crescendo seriexológico taumaturgo-ectoplasta.
09. Holofilosofia: o crescendo seriexológico filósofo-parepistemólogo.
10. Holotecologia: o crescendo seriexológico colecionador-holotecário.
11. Interassistenciologia: o crescendo seriexológico cuidador-consciencioterapeuta.
12. Intrafisicologia: o crescendo seriexológico circunavegador–empreendedor conscienciocêntrico.
13. Lexicologia: o crescendo seriexológico lexicógrafo-neoenciclopedista.
14. Linguisticologia: o crescendo seriexológico filólogo-neologista.
15. Medicinologia: o crescendo seriexológico médico-conscienciatra.
16. Parabiologia: o crescendo seriexológico historiador natural–fitoectoplasta.
17. Paracienciologia: o crescendo seriexológico parapsicólogo-parametodólogo.
18. Paradiplomaciologia: o crescendo seriexológico juiz de paz–paradiplomata.
19. Parapercepciologia: o crescendo seriexológico pitonisa-epicon.
20. Parapoliticologia: o crescendo seriexológico líder político–gestor conscienciocêntrico.
21. Somatologia: o crescendo seriexológico anatomista-holossomatólogo.
22. Taristicologia: o crescendo seriexológico tarefeiro da consolação–megatarefeiro
do esclarecimento.
23. Tenepessologia: o crescendo seriexológico iniciado-tenepessista.
24. Universalismologia: o crescendo seriexológico astrônomo-exoprojetor.
25. Verponologia: o crescendo seriexológico escritor-neoverponologista.
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Cosmoética. Atinente à Paradireitologia, a responsabilidade pela autevolução, obviamente, é da própria consciência. Contudo, faz-se necessária reflexão maior sobre o ritmo evolutivo autoimposto. A partir de determinado patamar de evolutividade, por exemplo, do tenepessista,
manter cadência proexológica crescente, porém folgada, frouxa, relaxada, acomodada, complacente, indulgente, enfim, autocorrupta, ainda constitui séria pilhagem, saque, ou gol contra perante a Cosmoética. Erra quem pensa pequeno e comete omissão deficitária perante o grupo.
Antissubestimação. Do ponto de vista evolutivo, contentar-se com o subnível torna-se,
então, francamente anticosmoético. Urge assumirmos nosso momentum optimum continuum.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo paraperfilológico, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antepassado de si mesmo: Seriexologia; Nosográfico.
02. Autobagagem holobiográfica: Holobiografologia; Neutro.
03. Autodileção paragenética: Filiologia; Neutro.
04. Autoidentificação seriexológica: Seriexologia; Neutro.
05. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
06. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
07. Crescendo das autossuperações: Crescendologia; Homeostático.
08. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
09. Crescendo Helenismo-Conscienciologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Crescendo linguística-imagética: Crescendologia; Homeostático.
11. Efeito da autosseriexialidade: Seriexologia; Neutro.
12. Know-how evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
13. Perfilologia: Conscienciometrologia; Neutro.
14. Prospecção seriexológica: Seriexologia; Neutro.
15. Retrossenha pessoal: Holomemoriologia; Homeostático.

O CRESCENDO PARAPERFILOLÓGICO IMPELE, MAIS CEDO OU MAIS TARDE, O INTERMISSIVISTA A ASSUMIR,
TEATICAMENTE, A ATACADISMOLOGIA INTERASSISTENCIAL. EIS AÍ O PASSEPORT DA RETROCOGNOSCIBILIDADE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, costuma assumir os próprios trafores, holobiograficamente construídos, de modo teático, no aqui-agora multidimensional? Já ponderou sobre
a importância maxiproexológica do próprio perfil consciencial? Quais os principais efeitos ego,
grupo e policármicos daí resultantes?
P. F.
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CRESCENDO PEDAGOGO-PARAPEDAGOGO
(PARAPEDAGOGIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crescendo pedagogo-parapedagogo é o movimento de gradação progressiva intencional da conscin, homem ou mulher, na implantação de ações docentes capazes de extrapolar o objetivo da transmissão do conhecimento e alcançar o autodiscernimento pareducativo
cosmoético neoparadigmático, favorecendo a coexistência harmoniosa nas relações interconscienciais intra e extrafísicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo vem do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma
Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se;
aumentar; multiplicar-se‖. Surgiu no Século XIX. O termo pedagogia deriva do idioma Grego,
paidagogía, ―direção ou educação de crianças‖, e por extensão, ―cuidados com alguma planta ou
doente‖, constituído pelos elementos de composição, paîs, ―filho; filha; criança‖, e agogía, ―que
guia, conduz‖. Apareceu no Século XIX. O elemento de composição para procede também do
idioma Grego, pará, ―por intermédio de; para além de‖.
Sinonimologia: 1. Progressão pedagogo-parapedagogo. 2. Evolução pedagogo-parapedagogo. 3. Crescendum pedagogo-parapedagogo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 26 cognatos derivados do vocábulo pedagogia:
antiparapedagogia; antipedagogia; autoparapedagogia; ecopedagogia; holopedagogia; megapedagogia; neuropedagogia; parapedagoga; parapedagogia; parapedagógica; parapedagógico;
Parapedagogiologia; parapedagogo; pedagoga; pedagógica; pedagógico; Pedagogiologia; pedagogismo; pedagogista; pedagogo; pseudopedagogia; psicopedagoga; psicopedagogia; psicopedagógica; psicopedagógico; psicopedagogo.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo pedagogo-parapedagogo, crescendo
primário pedagogo-parapedagogo e crescendo avançado pedagogo-parapedagogo são neologismos técnicos da Parapedagogiologia.
Antonimologia: 1. Crescendo da práxis pedagógica. 2. Crescendo do ensino eletronótico. 3. Crescendo da didática pedagógica.
Estrangeirismologia: o upgrade cognitivo no confronto das abordagens dos paradigmas
convencional e consciencial; a open mind interassistencial; o ad infinitum educacional; o rapport
mentalsomático; o zoom na intraconsciencialidade.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à docência reeducativa cosmoética.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Educação:
prosperidade inalienável. Educação: estímulo evolutivo.
Coloquiologia: o ato de ensinar sem passar a mão na cabeça; o ato de ensinar em cima
do lance.
Citaciologia. Eis 3 citações pertinentes ao tema: – A mente que se abre a uma nova ideia
jamais voltará ao seu tamanho original (Albert Einstein, 1879–1955). A única certeza que temos
é da constante e permanente mudança (Demóstenes, 384–322 a.e.c.). A sabedoria começa na reflexão (Sócrates, 470–399 a.e.c.).
Proverbiologia. Eis 7 ditados populares relacionados ao assunto: – Mais vale uma hora
de sábio que a vida inteira de tolo. A dúvida é o início do conhecimento. Pergunte a quem sabe
e não a quem não sabe. Não dê o peixe, ensine a pescar. Devemos manter os pés na rocha e mentalsoma no Cosmos. Não se sabe se a pessoa é feliz porque aprende ou aprende porque é feliz.
Não há sentido na teoria sem a prática.
Ortopensatologia. Eis 4 ortopensatas pertinentes ao tema, citadas na ordem alfabética
e classificadas em 3 subtítulos:
1. “Docente. A conscin docente começa a ensinar através da sua força presencial”.
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2. “Educação. A melhor educação é o ensino empregando os exemplos da própria vida
do mestre-escola, homem ou mulher”. ―Há 3 categorias de educação: a doméstica, a pública
e a multidimensional. Esta última é a mais proveitosa, contudo, a que exige mais esforços pedagógicos da conscin‖.
3. “Pedagogia. A sua Pedagogia é o modus faciendi mais eficaz de transmitir neocognições”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da transcendência educacional; as extrapolações
pensênicas provocadas pelo crescendo pedagogo-parapedagogo; o holopensene pessoal da Reeducaciologia; o posicionamento cosmoético perante as escutas pensênicas negativas de outrem;
o holopensene da descomplicação; a autopensenização aberta à aprendizagem; os rastros pensênicos das comunicações online; as transformações auto e heteropensênicas; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os
evoluciopensenes; a evoluciopensenidade.
Fatologia: a implementação das ações avançadas às atividades pedagógicas; a tarefa didática esclarecedora; a coordenação de sucessivas mudanças evolutivas grupais; as decisões pessoais influenciando as decisões grupais; as crises grupais demonstrando necessidade de mudanças; a superação do docente portador de necessidades especiais (PNE) exemplarista em sala de
aula; o incentivo ao autodidatismo; a articulação do trabalho coletivo interdisciplinar; a instrução
interassistencial; a habilidade tarística docente; a autenticidade consciencial cosmoética; a transposição e adequação dos conteúdos de maneira didática; a transcendência da práxis pedagógica;
os exemplos pessoais tarísticos, sem autopromoção; a autoconfrontação profissional docente propiciando a reciclagem intraconsciencial contínua; a hiperacuidade das reações frente ao convencionalismo científico; a autofundamentação cognitiva e mentalsomática renovadora; a docência
como descoberta de cláusula pétrea da proéxis; a mutação dos traços comportamentais; as recins
necessárias na profilaxia dos apriorismos conceituais; a ampliação da cognição; as tertúlias conscienciológicas diárias, predispondo à atualização evolutiva; a pedagogia avançada do Curso de
Longo Curso.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética parapsíquica pessoal; a paraprendizagem no autenfrentamento da realidade profissional tarística; as demandas energéticas, físicas e extrafísicas no exercício da docência; os aportes dos
amparadores extrafísicos, melhorando o funcionamento do cérebro e do paracérebro; a autopredisposição às inspirações extrafísicas; os insights dos amparadores na prática diária da tenepes;
a participação na tenepes planetária pararreurbanológica, do Planeta-Escola, propiciando a reeducação de conscins e consciexes; a paracognição exercitada no campo energético homeostático do
Tertuliarium.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o sinergismo transmitir ideias–gerar conhecimentos; o sinergismo prestar assistência intelectual–ser
assistido intelectualmente; o sinergismo educação formal–autodidatismo permanente; o sinergismo ideias inatas–formação profissional de professor; o sinergismo formação profissional acadêmica–docência conscienciológica.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) fornecendo lições terapêuticas silenciosas; o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da educação infinita;
o princípio interassistencial tarístico de o mais experiente ensinar o menos experiente; o princípio da qualificação da intenção; o princípio da autocrítica cosmoética; o princípio evolutivo de
levar tudo de eito; o princípio da prioridade compulsória (PPC) aplicado diariamente.
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Codigologia: a tares como cláusula fixa do código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética (CGC) orientando as decisões mais assertivas docentes.
Teoriologia: a teoria do modelo de aprendizagem; a teoria e prática da interassistencialidade; a teoria da reeducação consciencial; a teoria da evolução consciencial; a teoria andragógica chancelando o conhecimento na educação de jovens e adultos.
Tecnologia: as técnicas e paratécnicas didáticas; a técnica do espelhamento evolutivo;
a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; as técnicas autevolutivas para a progressão
ascendente continuada.
Voluntariologia: o voluntariado teático, tarístico e profissional do(a) professor(a) pedagogo e parapedagogo; o voluntariado incentivador e exemplarista; o fator tempo incidente no
voluntário interassistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório consciencial (labcon) docente favorecendo a autocapacitação ininterrupta; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Reeducaciologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Conscienciometrologia; o Colégio Invisível da Infocomunicologia.
Efeitologia: os efeitos imediatos da tares cosmoética; os efeitos automotivacionais crescentes para aprender; os efeitos nocivos da vaidade intelectual; os efeitos estagnadores do apriorismo; os efeitos esclarecedores da convivência com consciências exemplaristas; os efeitos tarísticos da bibliografia Específica da Conscienciologia.
Neossinapsologia: as neossinapses sadias no âmbito da intelectualidade; as neossinapses docentes facilitadoras das neossinapses discentes; a construção de neossinapses no exercício
da docência conscienciológica; o aprimoramento da inteligência evolutiva (IE) através da aquisição de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo do estudo crítico-reflexivo; o ciclo retroalimentador das autorreflexões docentes; a vivência do ciclo teoria-prática; o ciclo problematização-autorreflexão-conceituação; o ciclo da qualificação da práxis pedagógica–qualificação da práxis parapedagógica.
Enumerologia: o upgrade do acolhimento sincero ao megafraternismo pelo educando;
o upgrade da percepção detalhada à parapercepção quanto ao educando; o upgrade do ensino formal ao esclarecimento quando oportuno ao educando; o upgrade do bom senso ao discernimento
na lida com o educando; o upgrade da transmissão clara ao incentivo do autodidatismo do educando; o upgrade da assistência à interassistência quanto ao educando; o upgrade da interlocução
educada ao debate aberto com o educando.
Binomiologia: o binômio pedagogo-autodisciplina; o binômio autorreflexão–racionalidade crítica; o binômio educação-profissão; o binômio admiração-discordância; o binômio generalismo-especialismo; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio
abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio microscópio-telescópio; o binômio evolução finita–evolução infinita; o binômio educação pessoal–inteligência evolutiva.
Interaciologia: a interação pedagogo-parapedagogo; a interação preceptor-parapreceptor; a interação gestor educacional–discentes–paradiscentes; a interação consciencial professor-alunos; a interação educação formal–formação autodidática; a interação auteducação permanente–docência permanente.
Crescendologia: o crescendo interassistencial conscin esclarecida–conscin esclarecedora; o crescendo evolutivo tacon-tares; o crescendo tempo de semear–tempo de colher; o crescendo completismo diário–completismo existencial (compléxis); o crescendo minitares-tares.
Trinomiologia: o trinômio Pedagogia-Autodidaxia-Cosmoeticologia; o trinômio Comunicologia-Paradidaticologia-Parapedagogiologia; o trinômio volição-intenção-organização;
o trinômio autodiscernimento-fato-interpretação; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio avaliar-informar-esclarecer.
Polinomiologia: o polinômio ideia-conceito-significado-vivência-neoexpressão; o polinômio emissão-transmissão-recepção-feedback; o polinômio constância-repetição-dinâmica-paciência-prioridade-autodiscernimento; o polinômio ouvir-pensar-responder-paraperceber; o po-
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linômio estudo-reflexão-escuta-defesa; o polinômio livro-estudo-reflexão-exposição; o polinômio
social por favor–obrigado–desculpe–com licença.
Antagonismologia: o antagonismo informação / sonegação; o antagonismo lucidez
/ embotamento; o antagonismo aprofundamento / superficialidade; o antagonismo dia cultural
/ dia vegetativo; o antagonismo conteúdo / forma.
Paradoxologia: o paradoxo de quem ensina ser o primeiro a aprender; o paradoxo dos
atos comunicarem mais se comparados a 1.000 palavras; o paradoxo de o detalhe pedagógico
poder ampliar a práxis parapedagógica; o paradoxo de a análise cosmovisiológica enriquecer
o megafoco da autopesquisa; o paradoxo de o estudo de temáticas díspares melhorar a apreensão cognitiva das mesmas.
Politicologia: a política educacional cosmoética e democrática; a política reeducativa da
tares.
Legislogia: a lei do maior esforço na difusão das metodologias de ensino; a lei dos autesforços teáticos evolutivos; a lei do maior esforço educacional evolutivo.
Filiologia: a pedagogiofilia; a comunicofilia; a raciocinofilia; a neofilia; a autodidaticofilia; a decidofilia; a reeducaciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a questionofobia; a debatofobia; a criticofobia; a tecnofobia;
a intelectofobia; a raciocinofobia; a recexofobia; a disciplinofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da banalização da educação; a indefinição da
profissão docente na síndrome da dispersão consciencial; a síndrome de burnout dos docentes da
Ciência Eletronótica.
Maniologia: a fraseomania; a intelectomania; a bibliomania; a evitação da mania da
procrastinação; a superação da mania de afirmar ―isso eu já sei‖; a superação da mania de perguntar sem investigar; a superação da mania de estudar apenas na véspera da prova.
Mitologia: o mito da profissão docente ser status consciencial; o mito de o educador
sempre saber mais em relação ao educando; o mito de o professor saber tudo a respeito do assunto; o mito da perfeição; o mito do saber absoluto; o mito de somente o docente com mais títulos possuir valor.
Holotecologia: a pedagogoteca; a prioroteca; a argumentoteca; a cognoteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a assistencioteca.
Interdisciplinologia: a Parapedagogiologia; a Crescendologia; a Parapercepciologia;
a Autopriorologia; a Paraculturologia; a Reeducaciologia; a Interassistenciologia; a Autocogniciologia; a Mentalsomatologia; a Taristicologia; a Cosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; o ser interassistencial; a conscin autorreflexiva; a conscin
esclarecedora; a personalidade versátil; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o pedagogo; o parapedagogo; o reeducador; o docente crítico reflexivo;
o incentivador do autodidatismo; o parapsiquista; o especialista; o duplista; o duplólogo; o generalista; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido;
o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o 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 docente transformador cosmoético.
Femininologia: a pedagoga; a parapedagoga; a reeducadora; a docente crítica reflexiva;
a incentivadora do autodidatismo; a parapsiquista; a especialista; a duplista; a duplóloga; a generalista; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista;
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a comunicóloga; a consciencióloga; a convivióloga; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a 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 docente transformadora cosmoética.
Hominologia: o Homo sapiens parapaedagogigus; o Homo sapiens paedagogus; o Homo sapiens studiosus; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens didacticus; o Homo sapiens
reeducator; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo primário pedagogo-parapedagogo = o movimento progressivo de inclusão de ações tarísticas à práxis do docente dedicado ao ensino convencional, recém conhecedor dos conceitos conscienciológicos; crescendo avançado pedagogo-parapedagogo
= o movimento progressivo de aperfeiçoamento de ações tarísticas já atuantes na práxis do docente dedicado ao ensino convencional, autexperimentador veterano da Conscienciologia.
Culturologia: a cultura pedagógica; a cultura parapedagógica; a cultura polimática;
a cultura da Reeducaciologia Evolutiva; a cultura da Autopesquisologia; a cultura da semperaprendência; a cultura do omniquestionamento; a cultura da intelectualidade cosmoética; o aprendizado por meio da diversidade cultural.
Caracterologia. À luz da Parapedagogiologia, o crescendo pedagogo-parapedagogo
está alicerçado em duas categorias de especialidade:
1. Educaciologia. O pedagogo é especialista em Educação. Compreende e intervém nos
processos de ensino e aprendizagem, atuando na escola e nas diversas instâncias educativas da
Sociedade Intrafísica (Socin): é educador por excelência.
2. Pareducaciologia. O parapedagogo é expert em Paraeducação. Compreende e intervém nos processos evolutivos de reeducação pensênica, em acordo com os 3 pilares holofilosóficos: Cosmoeticologia, Universalismologia e Megafraternologia. Quando na condição de conscin,
atuando em escolas da Socin, emprega o autexemplarismo cosmoético e a assepsia energética dos
ambientes, em geral de modo anônimo: é interassistente por excelência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo pedagogo-parapedagogo, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Aula terapêutica: Taristicologia; Homeostático.
02. Competência parapedagógica: Parapedagogia; Homeostático.
03. Conteúdo parapedagógico: Parapedagogiologia; Homeostático.
04. Crescendo reeducação-ortoconvívio: Conviviologia; Homeostático.
05. Douta ignorância: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
06. Duplocurso: Reeducaciologia; Homeostático.
07. Educação despertológica: Reeducaciologia; Homeostático.
08. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
09. Estudiosidade: Autodiscernimentologia; Neutro.
10. Eunuco intelectual: Mentalsomatologia; Nosográfico.
11. Exemplo pedagógico: Pedagogia; Neutro.
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12.
13.
14.
15.

Facilitador da Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
Paratécnica didática: Parapedagogiologia; Homeostático.
Práxis parapedagógica: Parapedagogia; Homeostático.
Transmissão gratificante: Parapedagogiologia; Homeostático.

O CRESCENDO PEDAGOGO-PARAPEDAGOGO PRESSUPÕE
EXPANSÃO DAS AÇÕES DOCENTES SOBRE A COGNIÇÃO
HUMANA AO EMPREGO DE PARATECNOLOGIAS ATUANTE
NA MEGACOGNIÇÃO DA INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de docente, percebe-se no movimento progressivo de ações cosmoéticas na transmissão do conhecimento? Utiliza os atributos
pessoais para favorecer a coexistência harmoniosa nas relações interconscienciais, intra e extrafísicas?
Filmografia Específica:
1. Escritores da Liberdade. Título original: Freedom Writers. País: EUA. Data: 2007. Duração: 124 min.
Gênero: Comédia dramática. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Dublado: Português. Direção:
Richard La Gravenese. Elenco: Hilary Swank;Patrick Dempsey; & Ricardo Molina. Sinopse: A jovem e idealista professora chega à escola de bairro pobre, corrompida pela agressividade e violência. Os alunos se mostram rebeldes e sem vontade de aprender e há entre eles constante tensão racial. Assim, para fazer os alunos aprenderem e também falarem mais
das próprias complicadas vidas, a professora Gruwell (Hilary Swank) lança mão de métodos diferentes de ensino. Aos
poucos, os alunos vão retomando a confiança em si mesmos, aceitando mais o conhecimento e reconhecendo valores como e o respeito ao próximo.
2. O Aluno. Título original: The First Grader. País: Reino Unido. Data: 2014. Duração: 120 min. Gênero:
Biografia, Drama. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Distribuição: Europa Filmes Cor: Colorido. Dublado: Português. Direção: Justin Chadwick. Elenco: Oliver Litondo; Naomie Harris; & Tony Kgoroge. Sinopse: Baseado em fatos
reais, o filme conta a história de Kimani Maruge (Oliver Litondo), queniano de 84 anos determinado a aproveitar a última
chance de ir à escola. Desta forma, para aprender a ler e escrever, ele se juntará a crianças de 6 anos de idade.
3. Sociedade dos Poetas Mortos. Título original: Dead Poets Society. País: EUA. Data: 1990. Duração: 208
min. Gênero: Comédia dramática. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Distribuição: Disney / Buena Vista. Cor: Colorido. Dublado: Português. Direção: Peter Weir. Roteiro: Tom Schulman. Elenco: Robin Willians; Ethan Hawke;
& Robert Sean Leonard. Produção: Steven Haft; Tony Thomas; & Paul Junger Witt. Sinopse: O novo professor de Inglês
John Keating é introduzido em escola preparatória de meninos conhecida pelas antigas tradições e alto padrão. Ele usa
métodos pouco ortodoxos para atingir os alunos, enfrentando enormes pressões dos pais e da escola. Com a ajuda de Keating, os alunos Neil Perry, Todd Anderson e outros aprendem como não serem tão tímidos, seguir os sonhos e aproveitar
cada dia.
Bibliografia Específica:
01. Freire, Paulo; Educação como Prática da Liberdade; 150 p.; 4 caps.; 10 apênds.; br; Paz e terra; São
Paulo, SP; 1996; páginas 47 a 130.
02. Gesing, Alzira; Intenção: Manifestação Atributológica da Consciência; int. a autora; revisoras Liege
Trentin; et al.; 182 p.; 18 caps.; glos. 282 termos; 19 filmes; 58 refs.; 2 anexos; alf.; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 20 a 137.
03. Giroux, Henry A.; Os Professores como Intelectuais: Rumo a uma Pedagogia Crítica da Aprendizagem
(Teatchers as intellectuals:toward a critical pedagogy of learning); apres. Paulo Freire; int. Henry A. Giroux; pref. Peter
Mc Laren; trad. Daniel Bueno; 260 p.; 16 seções; 9 notas; alf.; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 1997; páginas 33 a 41 e 157
a 164.
04. Goleman, Daniel; Foco: A Atenção e seu Papel Fundamental para o Sucesso (Focus); revisoras Joana
Milli; et al.; trad. Cássia Zanon; 294 p.; 7 partes; 21 caps.; 21 notas; 293 refs.; alf.; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2014;
páginas 9 a 239.
05. Manfroi, Eliana; Antidesperdício Consciencial: Escolhas Evolutivas na Era da Fartura; int. A autora;
pref. Mabel Teles; revisoras Cathia Caporálli; et al.; 230 p.; 3 seções; 21 subseções; 104 refs.; 2 webgrafias; 1 anexo;
2 apênds.; alf.; geo.; ono.; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 21 a 169.
06. Nóvoa, António; et al.; Vidas de Professores; apres. António Nóvoa; pref. António Nóvoa; trad. Maria
dos Anjos Caseiro; et al.; 214 p.; 8 caps.; br; Porto Editora; Porto; Portugal; S. D.; páginas 11 a 30.
07. Oderich, Cecília; A Conscienciologia e a Universidade; Artigo; Anais da II Jornada de Educação Conscienciológica; Brasília, DF; 01-04.05.03; II Jornada de Educação Conscienciológica; Revista; Anuário; Vol. 1; Seção Te-
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mas da Conscienciologia; 3 refs.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Jáneiro, RJ; ,
2003; páginas 138 a 142.
08. Silva, Tomaz Tadeu da; et al.; Alienígenas na Sala de Aula; 244 p.; 10 partes; br.; Vozes; Petrópolis, RJ;
2009; páginas 208 a 243.
09. Tafner, Malcon A.; & Fischer, Julianne; O Exemplarismo da Gestão na Reeducação dos Agentes Educacionais; Artigo; Anais do 1º Simpósio de Reeducaciologia - Edição Especial; Foz do Iguaçu, PR; 11-12.10.14; Anais do
I Simpósio de Reeducaciologia; Revista; Anuário; Vol. 1; N. 4; SeçãoTemas da Conscienciologia; 1 ilus.; 7 refs.; Associação Internacional de Parapedagogia e Reeducação Consciencial REAPRENDENTIA); Foz do Iguaçu, PR; Outubro,
2014; páginas 77 a 86.
10. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
64, 80, 116, 142, 144, 180, 184, 186 e 196.
11. Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; Dicionário; revisor Equipe de Revisores do Holociclo, CEAEC ; 1 Vol.; 1.572 p.; 5 anexos; alf.; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 596, 597, 880 a 882 e 1.181 a 1.184.
12. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 487 a 496, 873
e 874.
13. 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 545, 566, 567
e 1.271.
14. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14
ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos.
12.576 megapensenes trivocabulares; 29 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz do Iguaçu, PR; 2009; página 172.
15. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
109 a 118, 135 a 140, 410 a 416, 422, 523 a 525, 527, 533, 536, 538, 550 a 554, 648 e 675.
Webgrafia Específica:
1. Carvalho, Jair Antonio; et al.; Andragogia: Considerações sobre a Aprendizagem do Adulto Artigo; Revista eletrônica REMPEC – Ensino, saúde e Ambiente; Niterói. RJ. Vol. 3; N. 1; 20 refs.; Abril, 2010; disponível em:
http://ensinosaudeambiente.uff.br/index.php/ensinosaudeambiente/article/viewFile/108/107; pdf; acesso em: 15.09.17; páginas 78 a 90.
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CRESCENDO PERDÃO-LIBERTAÇÃO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crescendo perdão-libertação é o processo gradativo de a consciência lúcida ampliar a interdependência sadia, a partir da decisão íntima de conviver em harmonia,
eliminando os conflitos interpessoais pela autodecisão de retomar a dinâmica evolutiva pessoal
e potencializar a autodisponibilidade interassistencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu no Século XIX. A palavra perdão vem do idioma Latim
Medieval, perdonet, ―que ele perdoe‖, e esta de perdonare, ―perdoar; desculpar‖. Surgiu no Século XIII. O termo liberto vem do idioma Latim, libertus, ―liberto; forro‖. Apareceu no Século XIV.
O vocábulo libertação surgiu no Século XVI.
Sinonimologia: 01. Crescendo indulto-liberação. 02. Crescendo da compreensão.
03. Crescendo da heterocompreensão. 04. Progressão da reconciliação. 05. Crescendo da absolvição libertativa. 06. Crescendo da libertação grupocármica. 07. Desamarração. 08. Princípio da convivência pacífica. 09. Autoliberação interprisional. 10. Autoflexibilização.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo perdão-libertação, crescendo perdãolibertação grupocármico e crescendo perdão-libertação policármico são neologismos técnicos da
Conviviologia.
Antonimologia: 01. Crescendo das interprisões grupocármicas. 02. Regressão evolutiva. 03. Crescendo da antiassistencialidade. 04. Crescendo das autocorrupções. 05. Crescendo
da retaliação. 06. Crescendo das imaturidades. 07. Crescendo das pendências evolutivas.
08. Crescendo da autassedialidade. 09. Crescendo indignação-vingança. 10. Crescendo da autovitimização.
Estrangeirismologia: o upgrade evolutivo e afetivo; a consciential freedom; o Conviviarium; o Autoprioritarium; a open mind; o turning point; o full time interassistencial; a performance evolutiva sadia.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às prioridades evolutivas.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares caracterizando o tema: – Perdão: primeira assistência. Perdão significa religação. Perdão significa vontade. Todo perdão liberta. Libertemo-nos por dentro. Perdão significa força. Todo perdão eleva.
Citaciologia: – Compreender tudo é tudo perdoar (Léon Tolstói, 1828–1910).
Proverbiologia. Eis 7 provérbios referentes ao tema: – Perdão, liquidação de conta. Dá-se perdão à necessidade. Sem perdão não há futuro. Muito amor, muito perdão. Águas passadas
não movem moinhos. O que passou, passou. Perdoa ao ofensor e sairás vencedor.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da heteroconciliação; os ortopensenes; a ortopensenidade; o holopensene da convivência sadia; os conviviopensenes; a conviviopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; a orientação do pen nas manifestações pensênicas; o espírito de fraternidade no
holopensene da vida intrafísica; a capacidade de reestruturação dos autopensenes; a retilinearidade autopensênica; a capacidade de transformar e qualificar os autopensenes a respeito de situações ou pessoas; a autossustentabilidade pensênica no crescendo perdão-libertação.
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Fatologia: a heterocompreensão na condição de libertação da interprisão grupocármica;
o emprego autoconsciente da prática do perdão nas imaturidades e nos erros cometidos por outrem; o exemplo pessoal do perdão; a liberdade conquistada através da vivência intencional na
condição de exemplificador dos próprios princípios cosmoéticos; os proveitos evolutivos obtidos
através do perdão; o saldo positivo na conta-corrente grupocármica; a desamarração advinda da
vivência do pacifismo cosmoético; a convivência harmônica finalizando conflitos afetivos e potencializando a interassistência; o antiegoísmo autêntico; o silêncio; a retaliação; as autoculpas;
os arrependimentos ou remorsos pessoais; as justificativas apresentadas; a insatisfação afetiva;
a vingança; as emoções desequilibradas e a supervalorização do sofrimento; as iniciativas conciliatórias libertadoras; a autopesquisa para não culpar ou criar expectativas frustradas pelas mudanças do outro; a capacidade de sobrepairar as imaturidades na busca de isenção e equilíbrio; o bom
senso e a racionalidade nas resoluções de conflitos; a determinação sensata com o emprego da reflexão e do discernimento; a perseverança na decisão do perdão-libertação; a compreensão antecipada a todos (heteroperdão); a responsabilidade integral para si (autoimperdoamento); a resolução
de não adiar os problemas pendentes; o prosseguimento da jornada evolutiva; o perdão liberando
a consciência da condição de algoz ou vítima; o perdão relacionado à decisão íntima de mudar
a si mesmo e não tentar mudar o outro; a autocura; a autolibertação; a heterolibertação; a interassistência em prol de bem-estar e de suporte afetivo; a solidariedade lúcida no caminho para a megafraternidade; o direito de liberdade conquistado no desprendimento dos grilhões emocionais do
ressentimento e da mágoa; a convivência lúcida e sadia consigo mesmo; a reciclagem pessoal; as
mudanças de posturas; a interassistencialidade enquanto forma evoluída de recomposição grupocármica; o crescendo perdão-libertação na condição de senha para a retomada da dinâmica evolutiva pessoal e a melhora na qualidade de vida.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assistência dos
amparadores à pessoa sinceramente motivada para a reconciliação; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a pacificação das emoções melhorando o padrão das energias e libertando
a consciência das amarras patológicas do passado.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autorreflexão–mudança comportamental; o sinergismo
vontade inquebrantável–esforço perseverante–intencionalidade cosmoética na ampliação do convívio sadio; o sinergismo empatia-afeição-intercompreensão; o sinergismo autempenho evolutivo–autodisponibilidade assistencial; o sinergismo desdramatizações-reciclagens; o sinergismo
das reconciliações grupocármicas.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da megafraternidade; o princípio do heteroperdão; o princípio de o menos doente assistir ao mais doente;
o princípio autossuperador da libertação da interprisão grupocármica; o princípio da reconstrução da harmonia holossomática; o princípio da interassistencialidade; o princípio da convivialidade sadia; o princípio cosmoético do não acumpliciamento com o erro identificado.
Codigologia: a minimização das interprisões grupocármicas através de cláusula do código pessoal de Cosmoética (CPC); a teática do código grupal de Cosmoética (CGC); o código de
valores pessoais abrangendo o aproveitamento prolífico da existência.
Teoriologia: a autoconscientização quanto à recomposição necessária na teoria das interprisões grupocármicas; a teoria da Conviviologia Cosmoética; a teoria da evolução através
dos autesforços; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria da evolutividade consciencial interassistencial; a teoria da coevolução; a teoria da pacificação íntima promover a paz ao
derredor.
Tecnologia: a técnica do pré-perdão assistencial; a eliminação de mágoas e ressentimentos através da técnica da dupla evolutiva; a técnica da visão panorâmica aplicada; a técnica
da assistência tarística; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica da autodecisão; a téc-
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nica da autorreflexão de 5 horas; a técnica da desdramatização emocional; a técnica da atribuição de 3 qualidades (valorização do assistido).
Voluntariologia: o voluntariado tarístico nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da
Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório conscienciológico da Despertologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Duplologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível dos Consciencioterapeutas; o Colégio Invisível dos Conscienciometrologistas.
Efeitologia: o efeito do crescendo perdão-libertação demonstrado nos atos pessoais;
o efeito halo do heteroperdão; o efeito do perdão na liberação de energia dos nós afetivo-energéticos do psicossoma (queloides emocionais); os efeitos da ampliação da visão de conjunto (autopesquisa, autoconhecimento) na capacidade de heterocompreensão; os efeitos da libertação grupocármica; o efeito halo da higidez pensênica possibilitando a atuação dos amparadores; o efeito
halo da conduta exemplarista cosmoética; o efeito evolutivo e pacificador da convivência sadia.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas do crescendo perdão-libertação; as neossinapses da reeducação afetiva; as neossinapses das convivências prolíficas; a reciclagem das retrossinapses abrindo espaço às neossinapses; a flexibilidade cognitiva geradora de neossinapses;
as neossinapses sobre si mesmo; as neossinapses fraternas e cosmoéticas.
Ciclologia: o ciclo adversidade-perdão-superação-exemplarismo-interassistência; o ciclo de reconciliações grupocármicas; o ciclo autoconsciencioterápico; o ciclo encontros-desencontros-reencontros; o ciclo erros-acertos-reciclagens-autorretratações; o ciclo autoconscienciométrico; o ciclo empatia-sobrepairamento-desdramatização-anticonflitividade; o ciclo mudança de postura–harmonia holossomática.
Enumerologia: a flexibilização; a compreensão; a reconciliação; a pacificação; a união;
a libertação; a assistência.
Binomiologia: o binômio autopesquisa-interassistência; o binômio antivitimização-benignidade; o binômio autodiscernimento-autossuperação; o binômio autocura-reconciliação;
o binômio admiração-discordância; o binômio resiliência-exemplarismo; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio experiência-aprendizagem; o binômio sobrepairar–abrir mão; o binômio (dupla) assistente-assistido.
Interaciologia: a interação perdão-libertação; a interação autassédio-autovitimização;
a interação inteligência evolutiva–cosmovisão; a interação libertação-pacificação; a interação
autodesassédio-heteroperdoamento; a interação amparador-amparando; a interação convivialidade sadia–comunicabilidade fraterna.
Crescendologia: o crescendo perdão-libertação; o crescendo intercompreensão-intercooperação; o crescendo autoimperdoador-heteroperdoador; o crescendo inteligência emocional–inteligência mentalsomática–inteligência evolutiva; o crescendo vontade-intenção-determinação-realização; o crescendo crise-crescimento; o crescendo das autossuperações; o crescendo lucidez-reconciliação-interassistencialidade-evolução.
Trinomiologia: o trinômio perdão-pacificação-liberação; o trinômio mágoa-perdão-compreensão; o trinômio perdão-libertação-assistência; o trinômio autossuperar-exemplificar-interassistir; a neutralidade do trinômio abnegação-autorrenúncia-autossacrifício; o trinômio
autoconscienciometria-autocura-heterassistência; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação.
Polinomiologia: o polinômio autoinvestigação–autodiagnóstico–autenfrentamento–autossuperação–eficácia autopesquisística; o polinômio vontade-intenção-determinação-posicionamento; o polinômio compreensão-empatia-autossustentabilidade-autavaliação; o polinômio Grupocarmologia-Interprisiologia-Conscienciometrologia-Consciencioterapia; o polinômio determinação-perseverança-disciplina-autorganização para eliminar o ressentimento; o polinômio deci-
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dir-atualizar-reciclar-reeducar; o polinômio concórdia energética–paz entre egos–interconfiança grupal–harmonização.
Antagonismologia: o antagonismo relação transformadora / interprisão grupocármica;
o antagonismo liberdade concedida / liberdade indeferida; o antagonismo proliferar recomposições / prorrogar acertos; o antagonismo afetividade madura / afetividade imatura; o antagonismo perdão / vingança; o antagonismo conservar / descartar; o antagonismo convivência acusatória / convivência conciliatória; o antagonismo isolamento patológico / abertismo consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de aparentes derrotas poderem ser êxitos expressivos; o paradoxo da libertação gerar a união.
Politicologia: a lucidocracia; a evoluciocracia; a assistenciocracia; a democracia;
a conscienciocracia; a proexocracia; a cosmoeticocracia; a autopesquisocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a lei da empatia; a lei da afinidade interconsciencial; a lei da interdependência consciencial; a lei da grupalidade; a lei da interassistencialidade; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de causa e efeito; a lei do maior esforço evolutivo; a superação da lei patológica de talião com a interassistencialidade.
Filiologia: a conviviofilia; a voliciofilia; a liberofilia; a determinofilia; a interassistenciofilia; a conscienciofilia; a raciocinofilia; a intencionofilia.
Sindromologia: a superação da síndrome da autovitimização; o sobrepujamento da síndrome do justiceiro.
Mitologia: o mito da transposição de desafios sem autesforços; o combate ao mito da
perfectibilidade; o mito do “perdoar é esquecer”; o mito do “outro ser a causa do sofrimento”;
o mito do perdão ser sinal de fraqueza.
Holotecologia: a duploteca; a evolucioteca; a assistencioteca; a convivioteca; a despertoteca; a mentalsomatoteca; a determinoteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Duplologia; a Duplocarmologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Autovivenciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Perdonologia; a Liberologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin afetiva; a dupla evolutiva; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin evolutivamente madura; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentarista; 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 escritor; o proexista; o proexólogo; o reeducador;
o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial;
o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário;
o tocador de obra; o homem de ação; o duplista; o duplólogo.
Femininologia: a acoplamentarista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a escritora; a proexista; a proexóloga; a reeducadora;
a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial;
a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora;
a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a duplista; a duplóloga.
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Hominologia: o Homo sapiens perdonator; o Homo sapiens duplologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens affectuosus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens libertarius.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo perdão-libertação grupocármico = o ato de a consciência lúcida quanto à reconciliação e interassistencialidade, através do exemplarismo, mudar o curso da
evolução pessoal e grupal; crescendo perdão-libertação policármico = o ato de a consciência lúcida quanto à interassistencialidade, dedicada à busca teática da megafraternidade, praticar o perdão libertário antecipado a todos, universalmente.
Culturologia: a cultura da convivialidade cosmoética e fraterna; a cultura evoluída da
dupla evolutiva sendo vivência inicial da megafraternidade; a substituição da cultura patológica
da autovitimização pela cultura da interassistencialidade cosmoética; a cultura das autopriorizações evolutivas; a cultura do autodesassédio; a cultura da pacificação; a cultura da liberdade
sadia.
Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 9 atitudes incompatíveis ao crescendo perdão-libertação:
1. Alexitimia: o crescendo perdão-libertação não é a autoincapacitação para expressar
e descrever sentimentos autoconflitivos.
2. Arrogância: o crescendo perdão-libertação não é a suposta superioridade de quem
perdoou.
3. Autocorrupção: o crescendo perdão-libertação não é a anuição com o erro identificado sem autorreflexão.
4. Autofuga: o crescendo perdão-libertação não é a evitação dos autenfrentamentos.
5. Conformismo: o crescendo perdão-libertação não é a aceitação da situação incômoda sem a devida criticidade.
6. Indiferença: o crescendo perdão-libertação não é a falta de interesse, de posicionamento ou de consideração.
7. Negação: o crescendo perdão-libertação não é o fingir estar tudo bem, quando não
está, negando os aspectos desagradáveis da realidade.
8. Rejeição: o crescendo perdão-libertação não é o autafastamento voluntário da situação ou da pessoa a ser assistida.
9. Subjugação: o crescendo perdão-libertação não é a sujeição às crenças pessoais.
Caracterologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 atitudes estruturantes do crescendo perdão-libertação:
1. Abertismo consciencial: o despojamento íntimo e a conquista cosmoética da heterocompreensão incondicional.
2. Antiporão consciencial: a subcerebralidade domada e a conquista da superação das
imaturidades promovendo a autoqualificação assistencial e a dinamização da evolução pessoal
e grupal.
3. Assistencialidade: a solidariedade lúcida e o caminho para a conquista da megafraternidade.
4. Autopesquisa: a análise dos traços conscienciais e a conquista da aceleração do autoconhecimento e da homeostase holossomática.
5. Autossuperação: a persistência nos autenfrentamentos diários e a conquista do senso
de pacificação, da satisfação íntima e da motivação.
6. Autossustentabilidade: a autolucidez e a conquista da ortopensenidade.
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7. Cosmoética: a intencionalidade sadia das ações e dos pensenes, e a conquista da maturidade consciencial.
8. Cosmovisão: o sobrepairamento, a visão panorâmica e a conquista da imperturbabilidade.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo perdão-libertação, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Afetividade duradoura: Duplologia; Neutro.
03. Autoimperdoador: Holomaturologia; Homeostático.
04. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
05. Conduta cosmoética: Conviviologia; Homeostático.
06. Crescendo das autossuperações: Crescendologia; Homeostático.
07. Crescendo evolutivo: Crescendologia; Homeostático.
08. Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
09. Liberdade interior: Autocogniciologia; Neutro.
10. Liberdade vinculada: Vinculologia; Neutro.
11. Liberologia: Evoluciologia; Homeostático.
12. Neopatamar libertário: Intrafisicologia; Homeostático.
13. Pré-perdão assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
14. Relação interconsciencial: Paraconviviologia; Neutro.
15. Sobrepairamento: Holomaturologia; Homeostático.

O CRESCENDO PERDÃO-LIBERTAÇÃO, EMBASADO PELA
ORTOPENSENIDADE, BUSCA, POR MEIO DA INTERCOMPREENSÃO E DA INTERASSISTENCIALIDADE, A RECONCILIAÇÃO COSMOÉTICA E A EVOLUÇÃO CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou o crescendo perdão-libertação?
Busca compreender e assistir?
Bibliografia Específica:
1. Balona, Málu; Autocura Através da Reconciliação: Um Estudo Prático sobre a Afetividade; apres. Daniel
Muniz; pref. Cristina Arakaki; pref. da 1ª edição Marina Thomaz; revisores Alexander Steiner; et al.; 354 p.; 2 seções;
11 caps.; 20 cenografias; 18 E-mails; 1 entrevista; 56 enus.; 2 escalas; 3 esquemas; 125 expressões e ditos populares; 72
filmes; 1 foto; 10 gráfs.; 6 ilus.; 25 infográficos; 1 microbiografia; 5 quadros sinópticos; 4 questionários; 2 tabs.; 17 técnicas; 5 teorias; 15 websites; 2 apênds.; glos. 86 termos; 324 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed. rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 25, 45, 46, 55, 72, 75, 77, 85, 126, 130, 159, 163, 164, 183 e 202
a 204.
2. Idem; Binômio Antivitimização-Autobenignidade aplicado à Autocuroterapia; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 12; N. 1; Associação Internacional de Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; Janeiro-Março; 2008; páginas 62 a 73.
3. Carvalho, Patrícia; O Significado do Perdão para a Assistência; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral;
Vol. 9; N. 4; Associação Internacional de Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR;
Outubro-Dezembro; 2005; páginas 341 a 353.
4. Daou, Dulce; Autoconsciência e Multidimensionalidade; pref. Tania Guimarães; revisoras Ana Flávia Magalhães Pinto; et al.; 296 p.; 3 seções; 14 E-mails; 106 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 18 webgrafias; 8 websites; glos.
171 termos; 174 refs.; alf.; ono.; 21 x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2005; páginas
222, 227 e 229.
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5. Goleman, Daniel; Inteligência Emocional: A Teoria Revolucionária que redefine o que é Ser Inteligente
(Emotional Intelligence); revisores Fátima Tereza Jorge Fadel; Izabel Cristina Aleixo; & Domício Antônio dos Santos;
trad. Fabiano Morais; 376 p.; 5 seções; 16 caps.; 156 enus.; 1 ilus.; 6 apênds.; 401 notas; alf.; 23 x 16 x 3 cm; br.; 29ª Ed.;
Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 110 a 178.
6. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 138 e 139.
7. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212
p.; 40 caps.; 15 E-mails; 94 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 26 a 28.
8. Idem; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari; & Lourdes
Pinheiro; 378 p; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.;
1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites; glos. 12.576
megapensenes trivocabulares; 1 anexo; 29 refs.; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Cognópolis; Foz
do Iguaçu, PR; 2009; páginas 231 e 277.
9. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5
x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 129, 428, 461, 721 e 722.
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PRECONCEITO–CONCEITO FUNDAMENTADO
(INTRACONSCIENCIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo preconceito–conceito fundamentado é o processo gradativo de
a consciência lúcida, intra ou extrafísica, migrar da manifestação com base em preconcepções
tendenciosas sobre algo ou alguém para a autexpressão com aprofundamento das informações,
alicerçada em fatos e parafatos, objetivando alavancar a dinâmica evolutiva pessoal, as interrelações sadias e a autodisponibilidade interassistencial multidimensional.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O prefixo pré provém do idioma Latim, prae, ―anterioridade; antecipação;
adiantamento; superioridade comparativa‖. O termo conceito vem do mesmo idioma Latim, conceptus, ―ação de conter; ato de receber; de reter; germinação; florescência; fruto; feto; pensamento‖. Apareceu no Século XVI. A palavra preconceito surgiu no Século XIX. O vocábulo fundamento procede igualmente do idioma Latim, fundamentum, ―fundamento; alicerce‖. Apareceu no
Século XIII.
Sinonimologia: Crescendo prejulgamento–julgamento embasado. 2. Crescendo apriorismo-reflexão.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo preconceito–conceito fundamentado,
crescendo inicial preconceito–conceito fundamentado e crescendo avançado preconceito–conceito fundamentado são neologismos técnicos da Intraconscienciologia.
Antonimologia: Crescendo preconceito-discriminação. 2. Crescendo prejulgamento–
–julgamento espúrio.
Estrangeirismologia: o open mind.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à automanifestação cognitiva.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Abertismo. Somente a consciência aberta às neoexperiências cosmoéticas consegue manter o corpo fechado aos assédios interconscienciais”.
2. “Apriorota. A pessoa apriorota demonstra incontestavelmente o fato: sair da ignorância é muito mais difícil do que entrar na sabedoria”.
3. “Preconceitos. A condição harmônica da conscin é o despojamento dos preconceitos a respeito das pessoas, ideias e palavras”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da refutação; o holopensene do aprofundamento
das ideias; a pensenidade reflexiva; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; a ênfase no pen do pensene.
Fatologia: o aumento progressivo da despreconceituação; a quebra gradativa dos
autocondicionamentos ideativos; o preconceito literal; a necessidade inerente da consciência em
identificar, descrever e classificar os diferentes elementos e aspectos da realidade; o prejulgamento como sendo capacidade normal da mente humana; o comportamento cerebral de busca por similaridade, continuidade, fechamento, proximidade, forma e simetria apontados pela Gestalt; os
preconceitos social, étnico, sexual, sexista, estético e etário; a escala de Alport; a eliminação dos
apriorismos; o ato de passar da ―meia informação‖; a eliminação do comodismo de saber menos;
a perda da ignorância; a quebra da visão maniqueísta da vida; o afastamento da sedução da simplificação; o autoconceito influenciando os preconceitos; a alteração hormonal do ginossoma ampliando a reatividade; a eliminação dos pitis; a erradicação do orgulho monárquico; o preconceito
mascarado no pseudotaquipsiquismo; a quebra dos preconceitos religiosos seculares e milenares
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fomentados durante inúmeras retrovidas; o fim da adoração a objetos, instituições, ambientes,
ideias ou pessoas sacralizadas por outras; a inclusão ante a discriminação de consciências; a autoconcessão à dúvida; a temporaneidade conclusiva do conceito; a revalidação ininterrupta dos autoconceitos; o exercício contínuo da autexperimentação; o fato de as duas faces da verdade interpretada ainda não ser a realidade; a ponderação acurada dos conceitos; o abertismo para mudanças; o nível de conceitos sendo proporcional ao nível de cognição e paracognição da consciência;
o exercício da metacognição; a saída da minicompreensão para a maxicompreensão; as viagens
internacionais quebrando paradigmas; o taquipsiquismo cosmoético; a exceção à regra; o fim da
criticidade acrítica; o time do aprofundamento; a paciência na avaliação técnica das sincronicidades e sinaléticas parapsíquicas; a autexposição para a troca de informações; as oportunidades de
debates formais e informais para revalidação de conceitos; a ampliação da cosmovisão pessoal;
a oxigenação de ideias; a ampliação da criatividade; o gosto pessoal pelos desafios das reciclagens evolutivas; o controle da ansiedade; a mente investigativa; a seletividade na era de excessiva
pseudoinformação; o omniquestionamento inteligente; a eliminação da utopia do conhecimento
total; a quebra do antagonismo impulsivo; a comunicação não-violenta; a comunicação dialética;
a possibilidade dos acertos grupocármicos provenientes do abertismo consciencial; o afastamento
lúcido, provisório, da convivência de determinada consciência ou grupo por opção fundamentada;
a maxidissidência sendo consequência do aprofundamento de ideias; a recin; a reciclagem do
temperamento; a mudança de patamar evolutivo; a recuperação de cons do Curso Intermissivo
(CI).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projeção lúcida
(PL) enquanto ferramenta autocomprobatória da imortalidade da consciência; as diferentes facetas do prisma da realidade extrafísica; a saída da robéxis e da Baratrosfera; a segunda dessoma; as
achegas dos amparadores extrafísicos na busca de informações quando há intencionalidade sadia
da consciência lúcida; a autoconfiança parapsíquica; a valorização das percepções parapsíquicas
fidedignas; a coragem diante da realidade extrafísica; a cosmovisão ampliando a paracognição.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo amparador-amparando; o sinergismo interconsciencial.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da evolução grupal; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da convivialidade sadia; o princípio de
a consciência, em essência, não possuir etnia, gênero ou pátria; o princípio da manifestação somática provisória; o princípio de todo conceito derivar de retroconceito; o princípio de tudo poder ser aprimorado; o princípio de nem todo mal ser feio, nem todo belo ser bom.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); a quebra dos códigos grupais sectários.
Teoriologia: a teoria das necessidades interpessoais; a teoria dos sistemas abertos; as
neoteorias conscienciológicas.
Tecnologia: a técnica da tenepes; a técnica da exaustividade; as técnicas para reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da autovigilância ininterrupta; as técnicas científicas;
a técnica do cosmograma; a técnica da evitação dos falsos conceitos.
Voluntariologia: o voluntariado no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); o voluntariado na escrita e apresentação de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia; o voluntariado internacional; o voluntariado no Holociclo e na Holoteca; os esforços
coletivos do voluntariado da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autoprojeciologia; o laboratório conscienciológico da
Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório da vida cotidiana diuturna.
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Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível da
Evoluciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Mentalsomática.
Efeitologia: o efeito reverberador da recin.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pelo aprofundamento em fatos e parafatos.
Ciclologia: o ciclo experiência-interpretação; o ciclo preconceito-experiência-conceito-revalidação; o ciclo reparatório; o ciclo da incompetência-competência; o ciclo evolutivo pessoal.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação de ideias divergentes; a interação grupo majoritário–grupo
minoritário; a interação algoz-vítima; a interação dominador-dominado; a interação energética
amparador-amparando; a interação retropensênica; a interação intercultural.
Crescendologia: o crescendo preconceito–conceito fundamentado; o crescendo apriorismo–reflexão multidimensional; o crescendo fechadismo consciencial–abertismo consciencial;
o crescendo curtura-cultura; o crescendo conscin egocêntrica–conscin assistencial; o crescendo
ansiedade–acalmia íntima.
Trinomiologia: o trinômio abertismo-assistencialidade-autavaliação.
Polinomiologia: o polinômio interação-parapsiquismo-neoideia-neoconstructo.
Antagonismologia: o antagonismo ideias inatas / ideias fixas.
Paradoxologia: o paradoxo de o parapsiquismo impressivo parecer preconcepção.
Politicologia: a paradiplomacia; a discernimentocracia; a argumentocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço; a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a neofilia; a interaciofilia; a evoluciofilia; a pesquisofilia; a sociofilia; a culturofilia; comunicofilia.
Fobiologia: a superação da xenofobia; a eliminação da neofobia; a erradicação da evoluciofobia; a extinção da descrenciofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da apriorismose; a eliminação da síndrome da
subestimação; a superação da síndrome de borderline.
Maniologia: a monomania; a xenomania.
Mitologia: a quebra do mito do sangue azul; a eliminação dos mitos grupais.
Holotecologia: a criticoteca; a cultoroteca; a socioteca; a convivioteca; a encicloteca;
a filosofoteca; a historioteca; a correlacionoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Intraconscienciologia; a Preconceitologia; a Apriorismologia;
a Autodiscernimentologia; a Holomaturologia; a Evoluciologia; a Sociologia; a Psicologia; a Refutaciologia; a Cogniciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a pessoa neofílica; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o intermissivista; o completista; o conscienciólogo; o conviviólogo; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o verbetólogo.
Femininologia: a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a intermissivista; a completista; a consciencióloga; a convivióloga; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente;
a verbetóloga.
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Hominologia: o Homo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens cognitor; o Homo
sapiens intellegens; o Homo sapiens adaptabilis; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens parapsychicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo inicial preconceito–conceito fundamentado = o esforço continuado para eliminação da impulsividade; crescendo avançado preconceito–conceito fundamentado = a busca pela interpretação assertiva dos parafatos.
Taxologia. Sob a ótica da Autocriticologia, eis, na ordem alfabética, 7 contextos e respectivos ganhos decorrentes do êxito do crescendo preconceito–conceito fundamentado para avaliação e análise da conscin autocrítica:
1. Afetivo: a eliminação da amaurose psicossomática nas relações afetivo-sexuais.
2. Cultural: o respeito aos sotaques e ao multiculturalismo.
3. Étnico: a compreensão do fato de nenhuma consciência ter cor da pele ou raça.
4. Ideativo: o acolhimento de heteroideias.
5. Parapsíquico: o registro e paciência na análise dos parafatos.
6. Pessoal: o hábito da autopesquisa ininterrupta.
7. Social: a compreensão da brevidade do poder e prestígio.
Caracterologia. Consoante a Autodiscernimentologia, eis, na ordem alfabética, por
exemplo, 25 aspectos do crescendo preconceito–conceito fundamentado, expostos com o objetivo
de auxiliar o interessado no processo de investigação autoconsciencioterápica:
01. Abordagem: da generalização precipitada para o case to case.
02. Abrangência: do especialismo para a interdisciplinaridade.
03. Acuidade: da obnubilação para a acuidade multidirecional.
04. Amplitude: do nacionalismo para a interculturalidade.
05. Aprofundamento: da superficialidade rasa para o mergulho nos detalhes.
06. Bioenergética: do bloqueio energético encefálico para a homeostase holossomática.
07. Cognição: do apedeuta para o semperaprendente.
08. Comunicação: da reativa para a compreensiva.
09. Conformática: da forma para o confor.
10. Fixação: do devaneio para a atenção concentrada.
11. Homo: do superticiosus (temor aos deuses) para o logicus (receio de si próprio).
12. Idiomática: da monoglótica para a poliglótica.
13. Imagem: da aceitação social para a autocoerência (banana technique).
14. Informação: da aceitação direta para a verificação (juízo crítico).
15. Intelectualidade: da dependência institucional para o autodidatismo.
16. Interação: do patopensene para o debate.
17. Interrelação: da indiferença para a empatia.
18. Locus: do externo para o interno.
19. Manifestação: da psicossomática (ansiedade) para a mentalsomática (ponderação).
20. Mudança: da insegurança (foco na perda egocêntrica) para a autoconfiança (foco
no ganho evolutivo).
21. Parapsiquismo: da indiferença para o trabalho ombro a ombro com os amparadores.
22. Pensamento: do simplista para o complexo.
23. Pensenidade: da monoidéica para a lateropensenidade.
24. Postura: da autodefensividade para o abertismo consciencial.
25. Sociabilidade: do isolamento para a multiconvivialidade sadia.
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Culturologia: o choque cultural; a quebra dos idiotismos culturais; a cultura da reflexão ante a cultura do imediatismo; a cultura do autodidatismo; a cultura do debate.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo preconceito–conceito fundamentado, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Apriorismose: Parapatologia; Nosográfico.
03. Autabertismo neopensênico: Neopensenologia; Homeostático.
04. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
05. Ciclo evolutivo pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
06. Conceito: Mentalsomatologia; Homeostático.
07. Lei do maior esforço: Holomaturologia; Homeostático.
08. Limite da pesquisa: Experimentologia; Neutro.
09. Paracérebro receptivo: Paracerebrologia; Homeostático.
10. Preconceito: Parapatologia; Nosográfico.
11. Racismo: Parapatologia; Nosográfico.
12. Refém da autocognição: Autodiscernimentologia; Neutro.
13. Sedução da simplificação: Psicossomatologia; Nosográfico.
14. Síndrome da subestimação: Parapatologia; Nosográfico.
15. Técnica da exaustividade: Experimentologia; Neutro.

O CRESCENDO PRECONCEITO–CONCEITO FUNDAMENTADO PREDISPÕE A CONSCIN À EXPANSÃO DO PARACÉREBRO, AMPLIA A PARACOGNIÇÃO E CRIA AMBIENTE PROPÍCIO PARA NEOVERPONS E RECINS MAIS PROFUNDAS.
Questionologia. As interpretações errôneas advindas das percepções imaginárias ainda
dominam você, leitor ou leitora? Com qual frequência manifesta-se de modo fundamentado em
fatos e parafatos?
Filmografia Específica:
1. Orgulho e Preconceito. Título Original: Pride and Prejudice. País: Reino Unido; & França. Data: 2005.
Duração: 127 min. Gênero: Romance. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português
(em DVD). Direção: Joe Wright. Elenco: Keira Knightley; Matthew Macfadyen; Brenda Blethyn; Donald Sutherland;
& Judi Dench. Produção: Tim Bevan; Paul Webster; & Eric Fellner. Direção de Arte: Nick Gottschalk; & Mark Swain.
Roteiro: Deborah Moggach, com base no livro homônimo de Jane Austen. Fotografia: Roman Osin. Música: Dario
Marianelli. Figurino: Jacqueline Durran. Companhia: Focus Features. Sinopse: Inglaterra, 1797. As cinco irmãs Bennet:
Elizabeth (Keira Knightley), Jane (Rosamund Pike), Lydia (Jena Malone), Mary (Talulah Riley) e Kitty (Carey Mulligan)
foram criadas pela mãe (Brenda Blethyn) fanática em encontrar maridos ricos para as filhas. Elizabeth, porém deseja ter
vida mais ampla e conta com o apoio do pai (Donald Sutherland). Quando o solteiro rico (Simon Woods) passa a morar na
mansão vizinha, as irmãs ficam agitadas. Jane logo conquista o coração do jovem rico e Elizabeth conhece o bonito
e esnobe Sr. Darcy (Matthew Macfadyen). Os encontros entre os 2 passam a ser cada vez mais constantes e, apesar das
diferenças entre ambos, acabam se apaixonando.
2. 12 Homens e uma Sentença. Título Original: 12 Angry Men. País: Estados Unidos. Data: 1957. Duração: 96 min. Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Preto e branco. Legendado: Português. Direção: Sidney Lumet.
Elenco: Henry Fonda; Ed Begley; Lee J. Cobb; Martin Balsan; John Fiedler; Jack Klugman; Ed Binns; Jack Warden;
Joseph Sweeney; George Voskovec; Robert Webber; Rudy Bond; James Kelly; Billy Nelson; & John Savoca. Produção:
Henry Fonda & Reginald Rose. Direção de Arte: Robert Markel. Roteiro: Reginald Rose. Fotografia: Boris Kaufman.
Música: Kenyon Hopkins. Figurino: Boris Kaufman. Maquiagem: Herman Buchman. Edição: Carl Lerner. Compa-
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nhia: Twentieth Century Fox Home Entertainment; & LLC. Sinopse: Jovem é condenado por suposto assassinato do
próprio pai e a decisão sobre liberdade ou pena de morte só poderá ser aplicada tendo veredito unânime dos 12 jurados.
Apenas 1 dos 12 jurados não está convencido da culpabilidade do réu. Decidido a analisar novamente os fatos do caso,
o jurado número 8 não enfrenta apenas as dificuldades de interpretação dos fatos para achar a inocência do réu, mas também
a má vontade e os rancores dos outros jurados, com vontade de logo irem embora para casa.
Bibliografia Específica:
1. Allport, Gordon Willard; The Nature of Prejudice; int. Kenneth Clark; pref. Thomas Fraser Pettigrew;
XXXII + 538 p.; 82 enus.; 16 ilus.; alf.; ono; 20,5 x 14 x 4 cm; br.; 25ª Ed.; Addison-Wesley Publishing; New York, NY;
January, 1979; páginas 9, 17, 49, 199, 200 e 426.
2. Jones, James M.; Racismo e Preconceito (Prejudice and Racism); trad. Dante Moreira Leite; 174 p.; 6 caps.;
3 ilus.; 162 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Editora da Universidade de São Paulo (USP); São Paulo, SP; 1973; páginas 53 a 58.
3. Morin, Edgar; Introdução ao Pensamento Complexo (Introduction à la Pensée Complexe); trad. Eliane
Lisboa; 120 p.; 6 caps.; 21 x 14 cm; br.; Editora Sulina; Porto Alegre, RS; 2011; páginas 9 a 15, 20 e 21.
4. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 2.000 questionamentos; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website;
glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas
112 a 117, 138 e 139.
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 39, 386, 423, 424, 440,
445 e 1.343.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 107 e 504.
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REEDUCAÇÃO-ORTOCONVÍVIO
(CONVIVIOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo reeducação-ortoconvívio é o aprimoramento ou qualificação
progressiva da reorientação dos autodesempenhos, autocompetência e proficiência da conscin,
homem ou mulher, favorecendo a coexistência harmoniosa nas relações interconscienciais.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo crescendo provém do idioma Italiano crescendo, e este do idioma
Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se;
aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O prefixo re procede do idioma Latim, re, ―retrocesso; retorno; recuo; repetição; iteração; reforço; intensificação‖. A palavra educação deriva do
idioma Latim, educatio, ―ação de criar, de nutrir; cultura; cultivo‖, de educare, ―criar (uma criança); nutrir; amamentar; cuidar; educar; instruir; ensinar‖. Surgiu no Século XVII. O elemento de
composição orto vem do idioma Grego orthós ―reto; direto; correto; normal; justo‖. Apareceu
na Linguagem Científica Internacional a partir do Século XIX. O vocábulo convívio vem do mesmo idioma Latim, convivium, ―participação em banquete; convidado‖. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Crescendo reeducabilidade-ortoconvivialidade. 2. Crescendo recapacitação integral–ortoconvívio.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo reeducação-ortoconvívio, crescendo
básico reeducação-ortoconvívio e crescendo avançado reeducação-ortoconvívio são neologismos
técnicos da Conviviologia.
Antonimologia: 1. Crescendo patológico deseducação-conflitividade. 2. Crescendo
falta de reeducabilidade–inconvivialidade. 3. Crescendo patológico incivilidade-inconvivência.
Estrangeirismologia: a finesse coloquial; a qualificação do curriculum vitae; a ampliação do senso de brotherhood; o desenvolvimento da leadership assertiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Reeducaciologia Conviviológica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Ortoconvívio: reeducação interconsciencial. Megaconvívio: fraternidade grupal.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da convivência qualitativa; os autopensenes; a autopensenidade; os fitopensenes; a fitopensenidade; o materpensene de reenquadramento consciencial em ações reeducativas de interconvívio; os impactopensenes; a impactopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os vincopensenes; a vincopensenidade; os cosmopensenes; a cosmopensenidade.
Fatologia: a educação na infância ampliando a qualidade convivial; o assessoramento
educacional básico da família promovendo a intercompreensão; o ato de reeducar-se para ter saúde física, energética, parapsíquica e mental; a educação sexual nas escolas; as relações diplomáticas nos contatos diários; o empenho pelo direito da educação gratuita para todos; a repercussão da
educação qualificada na sociabilidade sadia; o direcionamento da proéxis via processo reeducativo; o senso de autorganização gerando progresso pessoal e grupal; os pensamentos estratégicos
antecipando a livre expressão das tomadas de decisões; a ação enquanto instrumento do processo
de ensino-reaprendizagem; o ensaio-erro-acerto; a assertividade autodeterminante e interdependente; a grupalidade intercooperativa; o bem-estar vivenciado; a intercompreensão crescente
a partir das técnicas profissionais e evolutivas dominadas; a avaliação dos resultados de cada etapa pedagógica; a redefinição estratégica; o passo a passo das metas educacionais futuras; a manutenção do pensamento bem informado e cheio de vigor; o processo taquirrítmico; o enfrentamento
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de novos desafios; o somatório dos frutos após a agradável vivência diária do processo reeducativo no Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); o desenvolvimento habitual das
auto e heterocríticas sadias; a aplicação do conscienciograma; o bom-tom da convivialidade na
Cognopólis-Foz; o assentamento sereno das ideias favorecido pelo uso do detalhismo; a exposição da livre aceitação de outros valores dignos de serem compartilhados; a capacidade de ouvir
perguntas não formuladas; a atitude empática do docente conscienciólogo na sala de aula, no Tertuliarium e no cotidiano; o uso de boas maneiras em todas as fases da vida; o temperamento burilado; as reconciliações grupocármicas; o diálogo na construção dos relacionamentos maduros;
a força presencial sendo consequência da afetividade madura e da reeducação conviviológica cosmoética; a interconfiança vivenciada pela dupla evolutiva; o equilíbrio da afetividade evidenciando a convivência sadia entre consciências; a Natureza refletindo a imagem da vida; a reeducação
manifesta nas interações entre humanos e subumanos; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs);
a pacificação íntima; a crescente concepção de novas formas de viver a fraternidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a parapreceptoria;
a sala de aula interdimensional; o autodidatismo facilitador do parapsiquismo sadio nas interrelações multidimensionais; o contato dos amparadores direcionando a proéxis pessoal e grupal; as
retrocognições amplificadoras do contexto multiexistencial; as retrocognições promovidas durante a tenepes; a liberação, em vidas consecutivas, das automimeses estagnadoras; a assistência interdimensional; o reaprendizado intensificado pelas ideias rememoradas do Curso Intermissivo
(CI).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo liberdade orientada para aprender–autossuficiência interativa; o sinergismo postura reeducável–ação aglutinadora; o sinergismo criticidade ponderada–consistência das ações comunicativas; o sinergismo ensejo pela fraternidade–aplicação de
ideias inatas universalistas.
Principiologia: o princípio de conduta pessoal “conhece-te a ti mesmo”; o princípio de
quem ensina aprende mais; o princípio de não haver evolução sem educação; o princípio da inseparabilidade grupocármica; os princípios da convivialidade paradiplomática.
Codigologia: o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de Cosmoética
(CPC) aplicado à dialógica fraterna e eclética.
Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria da megafraternidade.
Tecnologia: a técnica do registro das ideias transformadoras interpares; a técnica da
autorreflexão de 5 horas; a mnemotécnica; a técnica do apreço por si mesmo; a técnica da prática diária da gentileza; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica.
Voluntariologia: o trabalho do voluntariado dedicado à qualificação da convivialidade.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Parapedagogia; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico das retrocognições;
o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia.
Efeitologia: o efeito da etiqueta nos colóquios interativos cosmoéticos; o efeito discernidor da aplicação de escolhas bem planejadas; o efeito da cumplicidade formativa entre docente
e discente; o efeito das interrelações positivas; o efeito da liberdade para aprender; o efeito do
exercício de liderança assertiva; o efeito das ideias úteis compartilhadas entre conscins e consciexes; o efeito das interações cosmovisiológicas.
Neossinapsologia: as neossinapses referentes às realidades multidimensionais; as neossinapses dos padrões essenciais à evolução; as neossinapses pacificadoras; as neossinapses inspiradas nas interlocuções assistenciais.
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Ciclologia: o ciclo arte de aprender–arte de ensinar–arte de assistir–arte de evoluir;
o ciclo criar-agir-interagir-reagir-assimilar-aperfeiçoar; o ciclo assimilação de regras de reeducação–teática de reeducação–discernimento evolutivo; o ciclo retrocognição discernidora–reeducação convivial–redefinição de proéxis–compléxis.
Enumerologia: a reeducação-ortoconvívio da anticonflitividade; a reeducação-ortoconvívio da afetividade; a reeducação-ortoconvívio da fitoconvivialidade; a reeducação-ortoconvívio
da zooconvivialidade; a reeducação-ortoconvívio da cognoscibilidade; a reeducação-ortoconvívio
da harmonia; a reeducação-ortoconvívio da megafraternidade.
Binomiologia: o binômio vida na escola–escola da vida; o binômio interassistencial
professor-aluno; o binômio curiosidade latente–receptividade sináptica; o binômio reeducabilidade permanente–dupla evolutiva exitosa; o binômio alegria revigorante–realização humana;
o binômio hábitos saudáveis–qualidade de vida; o binômio reeducação-ressocialização; o binômio construção de laços de amizade–interrelações de aprendizado constante; o binômio reeducação diplomática–reeducação ortoconviviológica.
Interaciologia: a interação atitude empática–amabilidade no trato interpessoal; a interação aprofundamento da autopesquisa–processamento da vida real; a interação desenvolvimento intelectual–desenvolvimento tarístico; a interação seriedade docente–afetividade–cognoscibilidade–liderança; a interação reeducabilidade convivial–sujeição às intervenções benéficas cósmicas; a interação autenticidade da maneira própria de ser–força presencial cosmoética; a interação exercício da suavidade firme–exercício da autoridade docente democrática.
Crescendologia: o crescendo reeducação-ortoconvívio; o crescendo educando-educador; o crescendo preceptor-parapreceptor; o crescendo conteúdo intelectual desafiador–conteúdo aplicável; o crescendo saber científico–saber sistematizado–saber aplicado; o crescendo ética
da solidariedade–cosmoética fraterna; o crescendo família–comunidade conscienciológica–comunex avançada; o crescendo ecletismo-cosmoeticidade-universalismo; o crescendo autorreflexão-transcendência.
Trinomiologia: o trinômio educação afetiva–educação social–educação cultural; o trinômio egocarma-grupocarma-policarma; o trinômio intercessão reeducativa–intercessão cosmoética–intercessão cosmovisiológica; o trinômio autorreflexão recicladora–prioridade diagnosticada–êxito compartilhado; o trinômio sensibilidade das emoções–atitude empática–tares pontual; o trinômio vocação reeducativa–abertismo fraternal–alegria de viver.
Polinomiologia: o polinômio fundamentos da autopesquisa–confiança entre parceiros–
–interdependência grupal–evolutividade; o polinômio introspecção-autoconhecimento-comunicação-cosmovisão; o polinômio assim-desassim-homeostase-extrapolacionismo.
Antagonismologia: o antagonismo desenvolvimento do senso crítico / intolerância às
críticas; o antagonismo resultados autexperimentais / resultados fictícios; o antagonismo parapsiquismo interassistencial / apriorismo baratrosférico; o antagonismo alegria ocasionada pelas
tarefas cumpridas e elogiadas pelos colegas / inadmissão de elogio ao trabalho do colega;
o antagonismo satisfação na conclusão dos compromissos / impontualidade nos compromissos
assumidos.
Paradoxologia: o paradoxo do aprendizado conviviológico do professor a partir das vivências do aluno.
Politicologia: as políticas reeducativas da tares; a interassistenciocracia; a lucidocracia;
a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo aplicada ao crescendo reeducação-ortoconvívio; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de causa e efeito; a lei da interassistencialidade.
Filiologia: a conviviofilia; a zoofilia; a fitofilia; a duplofilia; a sociofilia; a intelectofilia;
a comunicofilia; a gregariofilia.
Sindromologia: a síndrome de Gabriela; a síndrome de Kanner; a autosssuperação da
síndrome do ostracismo; a evitação da síndrome geral da adaptação.
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Holotecologia: a convivioteca; a zooteca; a brinquedoteca; a proexoteca; a socioteca;
a comunicoteca; a comunitarioteca; a interassistencioteca; a evolucioteca; a cosmoeticoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Conviviologia; a Autevoluciologia; a Comunicologia; a Interassistenciologia; a Paradireitologia; a Paradiplomacia; a Parapedagogia; a Pesquisologia; a Proexologia; a Reeducaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro
evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo;
o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante
existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens diplomaticus; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens interactivus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autocognitor; o Homo sapiens megatraforisticus; o Homo sapiens organisatus; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens evolutivus; o Homo sapiens fraternus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo básico reeducação-ortoconvívio = o aprimoramento dos autodesempenhos físico, mental e intelectual desde a infância e juventude, através das orientações realizadas pela família, escola e / ou preceptoria, favorecendo a interrelação social sadia; crescendo
avançado reeducação-ortoconvívio = o aprimoramento do autodesempenho holossomático na
fase adulta, através de ações voluntárias autorrecicladoras, qualificando a coexistência multidimensional interassistencial.
Culturologia: a cultura da convivialidade; a cultura da educação diplomática; a cultura
da Sociologia.
Contrapontos. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 indícios da ausência de condições teáticas essenciais ao crescendo reeducação-ortoconvívio, evidenciando as necessidades tarísticas:
1. Antipolítica: o risco das posturas anticosmoéticas; a perda da proéxis; a política regressiva de nivelamento por baixo; a autocorrupção; o antiuniversalismo. A necessidade das
ações reeducativas em prol da convivialidade política cosmoética.
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2. Antissomaticidade: o risco de morte prematura; os esportes radicais; a anorexia;
a bulimia; a intoxicação. A necessidade das ações reeducativas de valorização da vida, qualificando o autoconvívio.
3. Assedialidade: o risco de morte antecipada; o cascagrossismo; as possessões; as doenças. A necessidade das ações reeducativas para o desenvolvimento do domínio energético e parapsíquico, qualificando o paraconvívio.
4. Belicismo: o risco de se lançar à morte; o morrer ou matar; as atitudes agressivas frequentes. A necessidade das ações reeducativas direcionadas ao aprendizado de posturas não violentas, em prol da convivialidade pacífica.
5. Dogmatismo: o risco da subjugação; as lavagens cerebrais; a retrogradação. A necessidade das ações reeducativas de opção pela tares, permitindo o convívio verponológico.
6. Ostracismo: o risco do isolamento patológico; a anticonvivialidade; o elitismo. A necessidade das ações reeducativas nas interações conscienciais, em benefício da ortoconvivialidade.
7. Toxicomania: o risco de se lançar à criminalidade e à morte; as substâncias tóxicas;
o álcool; a cocaína; o crack; a heroína; o LSD; a maconha; os anabolizantes. A necessidade das
ações reeducativas de desintoxicação, possibilitando a convivialidade reinclusora.
Condições. Sob a ótica da Conviviologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 17 condições propícias e prioritárias, indicadas ao crescendo reeducação-ortoconvívio da conscin intermissivista:
01. Acolhimento: a reeducação fraterna; o sorriso; a atitude receptiva; a atratividade
interassistencial da conscin acolhedora.
02. Afetividade: a reeducação afetiva; a maturidade afetiva; o autoafeto; o heteroafeto;
as trocas afetivas lúcidas fomentando o processo de convivência.
03. Amizade: a reeducação amistosa; a escolha de parcerias; a amizade raríssima; a dupla evolutiva; a convergência para o bem-estar convivial.
04. Autorganização: a reeducação autorganizacional; os hábitos de disciplina profilática; a autorganização de rotina útil diária permeando os procedimentos e compromissos comunitários.
05. Cosmoética: a reeducação cosmoética; as ideias universalistas; o desencadeamento
da convivência cosmoética a partir do ensino silencioso do autexemplarismo.
06. Democracia: a reeducação democrática; o clima pedagógico-democrático; a reverberação da autonomia tarística; o impacto da liderança libertária no grupo evolutivo.
07. Discernimento: a reeducação discernidora; a harmonização e a serenidade compartilhada pelo grupo de convivência resultante do juizo crítico, comedimento e equilíbrio pessoal.
08. Docência: a reeducação docente; a interação tarística; a expansão da criatividade
e da autoconfiança; o impacto do papel do agente retrocognitor no cotidiano convivial da sala de
aula.
09. Força presencial: a reeducação energética; a força presencial incrementando as relações interpessoais.
10. Interlocução: a reeducação interlocutória; a argumentação com clareza e objetividade; a comunicação adequada estreitando as interrelações diuturnas multidimensionais.
11. Liderança: a reeducação liderológica; a liderança autexemplarista; a auto e heteromotivação; a assertividade intervindo na produtividade satisfatória do grupo evolutivo.
12. Neofilia: a reeducação neofílica; o incentivo ao abertismo desde tenra idade; os processos coletivos enriquecidos pela neopensenidade.
13. Ortopensenidade: a reeducação autopensênica; a pensenidade sadia; a recin; a autoconvivialidade ortopensênica influindo nas interlocuções assistenciais.
14. Paradireitologia: a reeducação paradireitológica; os princípios pessoais cosmoéticos; a abnegação; a observância interpares dos paradeveres; a vivência grupocármica das nuanças
de paradiplomacia.
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15. Parapsiquismo: a reeducação parapsíquica; a rotina diária para o desenvolvimento
do parapsiquismo; a sinalética parapsíquica; os parafenômenos; os extrapolacionismos; os registros pessoais; as autoparapercepções qualificando a convivialidade.
16. Profissionalismo: a reeducação profissional; a escolha discernidora; a responsabilidade profissional; os trafores; o profissionalismo lúcido qualificando o ambiente laboral.
17. Somaticidade: a reeducação somática; os hábitos saudáveis; os exercícios físicos;
a adequação de carga horária de sono; o equilíbrio somático potencializando a homeostasia convivial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo reeducação-ortoconvívio, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Amizade interativa: Conviviologia; Neutro.
03. Amizade raríssima: Conviviologia; Neutro.
04. Bem-estar: Homeostaticologia; Homeostático.
05. Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
06. Conexão interdimensional: Conexologia; Neutro.
07. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
08. Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
09. Harmoniologia: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Interconfiança: Interconfianciologia; Homeostático.
11. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
12. Reeducação social: Reeducaciologia; Homeostático.
13. Relação conscin-consciex: Conviviologia; Neutro.
14. Relação de discernimento: Discernimentologia; Homeostático.
15. Relação interconsciencial: Paraconviviologia; Neutro.

O CRESCENDO REEDUCAÇÃO-ORTOCONVÍVIO REFINA-SE
PELO REENQUADRAMENTO DA CONSCIN NA CAPACITAÇÃO HOLOSSOMÁTICA PARA O COEXISTIR HARMONIOSO,
AMPLIADO NOS VISLUMBRES DA MEGAFRATERNOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, na condição de autopesquisador(a) intermissivista, se percebe no processo de priorização do crescendo reeducação-ortoconvívio? Utiliza de modo satisfatório os atributos pessoais, interagindo nas parcerias pelo bem-estar coletivo através do
fraternismo interassistencial?
Bibliografia Específica:
1. Freire, Paulo; Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa; pref. Edina Castro de
Oliveira; 166 p.; 3 caps.; 3 enus.; glos. 31 termos; alf.; 14 x 10,5 cm; br.; 7ª Ed.; Paz e Terra; São Paulo, SP; 1998; páginas 23 a 165.
2. Seligman, Martin E. P.; Florescer: Uma Nova Compreensão sobre a Natureza da Felicidade e do Bem-estar (Flourish); revisão Fernanda Hamann de Oliveira; trad. Cristina Paixão Lopes; 362 p.; 10 caps.; 87 enus.; 10 gráfs.;
17 tabs.; 1 website; 261 notas; 315 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2011; páginas 19 a 40, 46
a 55, 57 a 74, 91 a 111, 127 a 141, 153 a 168 e 260 a 262.
3. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps. 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
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4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
502 a 763.
4. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212
p.; 40 caps.; 15 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 26 a 28 e 74 a 76.
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 665, 666
e 725 a 733.
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CRESCENDO

RENASCIMENTO-CONSCIENCIOLOGIA
(RECINOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo Renascimento-Conscienciologia é a progressão dinamizadora
da autevolução, desencadeada pelas reciclagens intraconscienciais teáticas, partindo do movimento intelectual de base greco-romana difundido durante a Renascença, a partir da Itália, para
a apreensão do corpus da Ciência Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecerse; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. A palavra renascer deriva do idioma Latim,
renascere, ―renascer; tornar a nascer‖. Surgiu no Século XIII. O termo renascimento apareceu no
Século XIV. O vocábulo consciência procede também do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Crescendo Renascença-Conscienciologia. 2. Crescendo Renascentismo-Conscienciologia. 3. Crescendum Renascimento-Conscienciologia. 4. Crescendo cultura
renascentista italiana–cultura conscienciológica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 5 cognatos derivados do vocábulo Renascimento: Renascença; renascente; Renascentismo; renascentista; renascer.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo Renascimento-Conscienciologia, crescendo Renascimento-Conscienciologia inicial e crescendo Renascimento-Conscienciologia avançado são neologismos técnicos da Recinologia.
Antonimologia: 1. Crescendo Renascimento-Iluminismo. 2. Crescendo Iluminismo-Conscienciologia. 3. Crescendo Helenismo-Conscienciologia. 4. Crescendo Neurociências-Conscienciologia.
Estrangeirismologia: a scoperta dell’uomo; os studia humanitatis; as litterae antiquae;
o revival of learning; as obras De Vulgari Eloquentia e Oratio de Hominis Dignitate; o syncretism in the West; a pax philosophica; a cultura rinascimentale; o neouomo universale.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Teaticologia do Megaparadigma Cosmoético.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando a postura mais coerente
perante o legado do Renascimento Italiano: – Estudar, reciclar, aplicar.
Citaciologia. Eis citação atribuída ao legendário Hermes Trismegisto e retomada pelo filósofo Pico della Mirandola (1463–1494) a respeito do personagem principal do Renascimento
Italiano: – Magnum, o Asclepi, miraculum est homo. A seguinte citação descrenciológica, usada
pelo artista Leonardo da Vinci (1452–1519), sintetiza denominador comum entre a Renascença
e a Conscienciologia: – L’esperimentazione è la madre de la saggezza. A Conscienciologia, entretanto, vai além e preconiza a Autexperimentologia. Eis, também, citação do estudioso do Renascimento Paul Oskar Kristeller (1905–1999) a respeito dos humanistas italianos: – From their
studies and professional activities came their writing.
Filosofia. A Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do esclarecimento para-histórico; o materpensene
pessoal da aquisição de conhecimento; o holopensene do Renascimento; a renovação holopensênica; a neofôrma holopensênica em comparação com o antigo moderno espírito italiano; o holo-
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pensene pessoal multicultural; o holopensene das bibliotecas antigas; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os contrapensenes sadios; a contrapensenidade sadia; os prioropensenes; a prioropensenidade; a pensenidade parapolifásica; a ortopensenidade evoluciogênica.
Fatologia: a combinação do redespertar da Antiguidade Clássica com o espírito italiano
do Cinquecento originando o Renascimento; a Antiguidade na condição de recordação das façanhas romanas; o termo Rinascita cunhado pelo arquiteto, pintor, historiador da Arte e biógrafo
Giorgio Vasari (1511–1574); a Reppublica di Firenze como epicentro do Renascimento Italiano
no Século XV; o Renascimento entre os períodos de maior criatividade da civilização ocidental;
a Renascença inserida pelos italianos no estudo da própria História; o Humanismo ao modo de revolução burguesa da época; o interesse dos poderosos em ter o Homem no centro do universo;
o poder secular independente do poder eclesiástico; o declínio da Igreja Católica; o enfraquecimento do Feudalismo; o rompimento progressivo entre a Idade Média e o Renascimento; o rompimento efetivo com o poder clerical no Iluminismo; o Vaticano na condição de megatrafar da
Itália (Ano-Base: 2013); o enfrentamento das inevitáveis raízes greco-latinas da erudição ocidental; o latim como lingua franca dos eruditos; a hipótese da contribuição decisiva dos chineses
abafada pelo eurocentrismo; a contribuição dos Bizantinos no Concílio de Florença (1439) resgatando as obras clássicas; a repercussão da queda de Constantinopla (1453) na difusão da Língua
Grega na Itália; a revivificação do Neoplatonismo; a ausência de conceito claro sobre a multidimensionalidade da consciência no Renascimento; o desenvolvimento de línguas e nacionalidades;
o mecenato da família Médici sustentando o Renascimento florentino; a civilização mediceia;
a invenção da imprensa impactando na maior circulação das obras clássicas traduzidas; a mudança da concepção de Homem e de mundo; as Grandes Navegações; a repercussão do Renascimento
na Europa e Novo Mundo; as realizações artísticas; a secularização da Arte; a infidelidade dos registros históricos (textos) e pictográficos (pinturas) aos fatos (exaltação); a vida nas cortes; os salões literários; as festividades; os cortejos; a maior liberdade de expressão; a escravidão; a perseguição inquisitorial de bruxas; a instabilidade política na península itálica; o exagero do cultivo
do próprio passado; o badalar dos sinos das igrejas reforçando até hoje o holopensene religioso de
Florença (Ano-Base: 2013); o grupo evolutivo; a melin; a recéxis; a recin; a chancela intrafísica
dos conteúdos avançados hauridos no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático; as neoprioridades; a interassistencialidade intelectual cosmoética; a Biblioteca del Istituto Nazionale di Studi sul
Rinascimento (INSR); a Biblioteca Medicea Laurenziana; a Biblioteca Berenson di Villa I Tatti;
a Biblioteca Leonardiana; a Biblioteca Nazionale Marziana; as 1.200 entradas em 6 volumes da
Encyclopedia of the Renaissance; a excursão científica verbetogênica; a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) da Cognópolis Foz representando movimento intelectual mais pujante e evolutivamente mais significativo em comparação com o Renascimento Italiano (Reurbexologia; Intermissivologia).
Parafatologia: o rapport com período histórico específico; a neoautovivência do estado
vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal identificando amparadores de função prontos para ajudar em enclave holopensênico retrógrado; a leitura energética dos
ambientes; o contato com holopensenes e inspirações daí advindas como técnica de pesquisa
autorretrocognitiva de campo; o vincamento de épocas históricas pretéritas na holomemória do
intermissivista; a ativação dos chacras encefálicos; a soltura do paracérebro; a erudição sem parapsiquismo conduzindo à automimese existencial; o vampirismo energético dos grandes museus
e galerias de arte da Europa; a melex; a Baratrosfera; a paraprocedência avançada de grandes
personalidades sem o CI; a intermissão mudancista; a megantevisão (Prospectivologia Cosmovisiológica) dos evoluciólogos e Serenões atuantes na época do Renascimento Italiano.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo autolucidez expandida–autoconhecimento qualificado–
–autevolução consciente; o sinergismo dos atributos mentaissomáticos; o sinergismo das associações de ideias; o sinergismo paracognição-interassistencialidade; o sinergismo livros clássicos–línguas clássicas; o sinergismo intertextualidade-hipertextualidade; o sinergismo Imageticologia-Imagisticologia nas produções artísticas renascentistas; o sinergismo grupo evolutivo–evoluciólogo.
Principiologia: o princípio da descrença (PD) orientando as pesquisas da Para-Historiologia; o princípio da restauração evolutiva; o princípio da ampliação do acerto; o princípio “os
afins se atraem”; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) catalisando a reciclagem de conscins, guias amauróticos e assediadores; o princípio da retribuição pessoal pelos aportes recebidos;
o princípio da escrita “nulla dies sine linea” orientando a melhor maneira de aplicar o tempo.
Codigologia: a obra De Principatibus na condição de código de Anticosmoética; a catarse cosmoética; o refinamento do código pessoal de Cosmoética (CPC) a partir da revisitação
do passado pessoal.
Teoriologia: a teoria do holocarma das nações; a teoria da reurbex; a vivência do Megaparadigma Cosmoético como expressão da Autoteaticologia; a fixação intraconsciencial da teoria-líder da Conscienciologia.
Tecnologia: a técnica do crescendo; a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin);
a técnica da reciclagem existencial (recéxis); a técnica da inversão existencial (invéxis); a técnica
de pisar leve no terreno do passado; a técnica da abordagem in situ e de visu aos holopensenes
históricos; o esnobamento cosmoético da banana technique perante o legado artístico do Renascimento Italiano; a técnica do Manual das Prioridades Pessoais (MPP); a técnica de viver evolutivamente.
Voluntariologia: o voluntariado na Holoteca; o voluntariado no Holociclo; o voluntariado na Instituição Conscienciocêntrica (IC) Reaprendentia; o voluntariado nos laboratórios
conscienciológicos do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC).
Laboratoriologia: a cidade de Florença na condição de laboratório do moderno espírito
europeu; o laboratório conscienciológico das retrocognições (Retrocognitarium); o laboratório
conscienciológico da Cosmoética; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Paragenética;
o laboratório conscienciológico da proéxis; o trio de laboratórios conscienciológicos do desassédio mentalsomático (Holociclo, Holoteca, Tertuliarium).
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Conscienciólogos; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Parassociologia; o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Cosmovisiologia; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível
dos Serenões.
Efeitologia: o efeito das superstições da Antiguidade na Renascença; o efeito halo do
Renascimento Italiano no continente europeu; o efeito decisivo do Renascimento sobre o Iluminismo; os efeitos do autesforço multisseriexológico sobre a genialidade da personalidade humana; o efeito da recin pessoal na recin das consciexes afinizadas; o efeito do autoparapolineuroléxico no sincretismo holofilosófico; os efeitos do Renascimento na Filologia; os efeitos do Renascimento no trinômio Ciência-Arte-religião; a saturação intraconsciencial como efeito do trabalho
predominantemente psicossomático.
Neossinapsologia: as neossinapses da recuperação de cons do Curso Intermissivo; as
neossinapses da autatualização holobiográfica; as neossinapses necessárias para suplantar o orgulho florentino; as neossinapses da inteligência evolutiva (IE).
Ciclologia: o ciclo ascendente da espiral evolutiva; o ciclo de leituras do Programa de
Aceleração da Erudição (PAE) da Reaprendentia; o ciclo leitura-reflexão-anotação; o ciclo ininterrupto análise-síntese; o ciclo pesquisa-publicação-ensino-debate; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) plurissecular; o ciclo reconciliações–recomposições grupocármicas lúcidas; o ciclo
interexistencial sementeira intrafísica–colheita intermissiva–recolheita intrafísica.
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Enumerologia: O renascimento florentino; o renascimento ferrarês; o renascimento
lombardo; o renascimento mantuano; o renascimento napolitano; o renascimento urbinate; o renascimento veneziano. O renascimento italiano; o renascimento alemão; o renascimento espanhol; o renascimento flamengo; o renascimento francês; o renascimento holandês; o renascimento inglês. O crescendo artístico; o crescendo científico; o crescendo cultural; o crescendo filológico; o crescendo filosófico; o crescendo histórico; o crescendo político.
Binomiologia: o binômio imassificação do Renascimento–imassificação da Conscienciologia; o binômio (dupla) dos artistas-cientistas enciclopédicos Leon Battista Alberti (1404–
–1472)–Leonardo da Vinci; o binômio (dupla) dos renascentistas da Europa setentrional Erasmo
de Roterdã (1469–1536)–Thomas More (1478–1535); o binômio especialidade-generalismo;
o binômio riqueza-cultura; o binômio matriz cultural–materpensene pessoal; o binômio cultura
pessoal–cultura conscienciológica; o binômio análise intrafísica–análise extrafísica; o binômio
admiração-discordância; o binômio Polimaticologia-Cosmopolitismologia; o binômio Ciceronianismo-Vitruvianismo.
Interaciologia: a interação entre os estados-nação da península itálica renascentista;
a interação riqueza material–riqueza cultural; a interação estudo das línguas–crítica textual;
a interação Paleografia-Filologia; a interação tradutor-leitor; a interação gosto pela aventura–
–ânsia pelo saber; a interação Arte-turismo prevalecente na Socin em comparação com o estudo
evoluciológico de campo; a interação amparador-amparando; a interação cognição intrafísica–
–cognição multidimensional.
Crescendologia: o crescendo Renascimento-Conscienciologia; o crescendo Protorrenascimento–Alto Renascimento; o crescendo teocentrismo-antropocentrismo; o crescendo da libertação intelectual Medievalismo–Antiguidade Clássica–Empirismo; o crescendo sofista–humanista–iluminista–docente de Conscienciologia itinerante; o crescendo antichi-moderni-intermissivisti; o crescendo evolutivo atuante no autorrevezamento multiexistencial; a tares a respeito da
Parafenomenologia na base do crescendo evolutivo religião-Conscienciologia (Reurbexologia).
Trinomiologia: o trinômio (trio) de precursores do Renascimento Dante Alighieri
(1265–1321)–Francesco Petrarca (1304–1374)–Giovanni Boccaccio (1313–1375); o trinômio
Trecento-Quattrocento-Cinquecento; o trinômio italianístico codici-manoscritti-stampati presente nas antigas bibliotecas renascentistas; o trinômio leitura do clássico–leitura da Natureza–
–omnileitura multidimensional; o trinômio livros–edificações–obras de arte; o trinômio educação formal–parapreceptoria–autodidatismo; o trinômio Mitologia-religião-guerra predominando
na produção artística renascentista; o balanço do trinômio trafar-trafal-trafor; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio aliterativo multietnicidade-multilinguismo-multiculturalismo.
Polinomiologia: o polinômio crescendológico Helenismo-Renascimento-Iluminismo-Conscienciologia; o polinômio (quinteto) da família banqueira de’ Medici Giovanni di Bicci
(1360–1429)–Cosimo di Giovanni (1389–1464)–Piero di Cosimo (1416–1469)–Lorenzo di Piero
(1449–1492)–Piero di Lorenzo (1472–1503); o polinômio das pinturas-ícones do Renascimento
Italiano Mona Lisa (Leonardo da Vinci)–Criação de Adão (Michelangelo Buonarroti, 1475–
–1564)–Escola de Atenas (Raffaello Sanzio, 1483–1520)–Nascimento de Vênus (Sandro Botticelli, 1445–1510); o polinômio Natureza–paisagem–representação do espaço–perspectiva–trompe l’oeil; o polinômio guerra-fome-peste-invasão no período pré-renascentista; o polinômio reinos-monarquias-ducados-repúblicas lutando pelo poder na península itálica do Século XV; o polinômio Direito-religião-dinheiro-poder; o polinômio renascentista Arte-Ciência-Filosofia-Teologia-Política.
Antagonismologia: o antagonismo Homem / consciência; o antagonismo Rinascimento
/ Risorgimento; o antagonismo guelfos / gibelinos; o antagonismo tradicionalismo / vanguardismo; o antagonismo revivalismo antievolutivo / revivalismo evolutivo; o antagonismo turismo de
massa / turismo erudito; o antagonismo paroxismo do cardiochacra / pináculo do coronochacra;
o antagonismo sensibilidade artística / hiperacuidade mentalsomática multidimensional.
Paradoxologia: o paradoxo de o estudo do passado poder ser neofilia; o paradoxo do
homem universal renascentista iletrado em Grego e Latim; o paradoxo do desenvolvimento das
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línguas maternas nacionais sendo desprezado pelos humanistas, embora o fato seja consequência
do Renascimento; o paradoxo do autocontrole com espontaneidade.
Politicologia: a meritocracia.
Legislogia: a lei geral do Renascimento, segundo a qual o movimento cultural sempre
precede movimento artístico análogo; as leis da Holocarmologia; a lei do maior esforço mentalsomático.
Filiologia: a biofilia; a antropofilia; a conscienciofilia; a bibliofilia; a verbofilia; a idiomatofilia; a cognofilia; a gnosiofilia; a coleciofilia; a experimentofilia; a raciocinofilia; a escriptofilia; a dendrofilia.
Sindromologia: a síndrome de Stendhal; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome do príncipe tirano; a síndrome do ostracismo.
Maniologia: a dromomania.
Mitologia: o panteão mitológico associado à sabedoria; as antigas inspirações das musas
mitológicas; o mito da roda da fortuna; os diversos mitos medievais povoando o imaginário dos
pré-renascentistas; os mitos do mundo greco-romano reproduzidos e cultivados até hoje (Ano-Base: 2013) apontando a imaturidade humana (Antirrecexologia).
Holotecologia: a lexicoteca; a encicloteca; a linguisticoteca; a biografoteca; a filosofoteca; a historioteca; a cognoteca; a culturoteca; a renascimentoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Recinologia; a Civilizaciologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Para-Historiologia; a Holobiografologia; a Holomaturologia; a Discernimentologia; a Seriexologia; a Interassistenciologia; a Priorologia; a Autorrevezamentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o popolo minuto; a conscin da monarquia; a conscin miriaédrica;
o ser evoluciólogo; a eminência parda.
Masculinologia: o acadêmico; o alquimista; o artista; o assistente; o banqueiro; o bibliotecário; o buffone; o calígrafo; o cavaliere; o colecionador; o cômico; o compilador; o condottiere; o copista; o cortigiano; o debatedor; o descobridor de livros; o empreendedor; o epistológrafo;
o erudito itinerante; o filósofo; o fiorentino; o funcionário do sagrado; o galhofeiro; o gênio;
o historiador; o historiador da Arte; o historiador da Filosofia; o homem vitruviano; o humanista;
o improvvisatore latino; o incantatore; o iniciado; o inventor; o italiano; o laureado; o leitor parapsíquico; o literato; o mecenas; o orator; o poeta-filólogo; o polímata; o preceptor; o pregador religioso; o príncipe; o rato de biblioteca; o rei; o rerum Italicarum scriptor; o salteador; o scrittore; o secretário de Estado; o tradutor; o tratadista; o trovatore; o uomo piacevole; o uomo universale; o humanista membro da Accademia Platonica di Firenze; o renascentista retratado em
pinturas exibidas no alto e ao longo dos corredores da Galleria degli Uffizi; o autexperimentador
conscienciológico; o autor de Conscienciologia; o epicon; o intermissivista; o inversor; o professor de Conscienciologia; o projetor consciente; o reciclante; o tenepessista; o tertuliano; o verbetógrafo.
Femininologia: a acadêmica; a alquimista; a artista; a assistente; a bibliotecária; a calígrafa; a colecionadora; a compiladora; a concubina; a copista; a cortigiana; a debatedora; a descobridora de livros; a donna piacevole; a donna universale; a empreendedora; a epistológrafa;
a filósofa; a fiorentina; a funcionária do sagrado; a galhofeira; a gênia; a historiadora; a historiadora da Arte; a historiadora da Filosofia; a humanista; a iniciada; a inventora; a italiana; a laureada; a leitora parapsíquica; a literata; a mecenas; a mulher vitruviana; a poetisa-filóloga; a polímata; a preceptora; a pregadora religiosa; a princesa; a rainha; a rata de biblioteca; a salteadora;
a scrittrice; a secretária de Estado; a strega; a tradutora; a tratadista; a autexperimentadora conscienciológica; a autora de Conscienciologia; a epicon; a intermissivista; a inversora; a professora
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de Conscienciologia; a projetora consciente; a reciclante; a tenepessista; a tertuliana; a verbetógrafa.
Hominologia: o Homo sapiens holophilosophus; o Homo sapiens eruditus; o Homo sapiens polymatha; o Homo sapiens cosmovisiologicus; o Homo sapiens encyclopaedicus; o Homo
sapiens interassistentialis; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens universalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo Renascimento-Conscienciologia inicial = o realizado pelos
conscienciólogos ex-renascentistas leitores e debatedores do PAE; crescendo Renascimento-Conscienciologia avançado = o realizado pelo ser evoluciólogo ex-renascentista.
Culturologia: a cultura do Renascimento na Itália; a vida cultural florentina determinada pelo binômio Palácio Médici–Academia Platônica; a latinização da cultura; os temas comuns
da cultura ocidental; a cultura artística; a cultura filológica; a cultura histórica; a cultura intermissiva; a cultura conscienciológica; a cultura da Cognópolis Foz; a cultura da CCCI; a cultura
holofilosófica; a cultura da Evoluciologia.
Caracterologia. Sob a ótica da Epicentrismologia, 3 personalidades, enumeradas em ordem cronológica pela data de ressoma, constituem os epicentros do Alto Renascimento florentino:
1. Marsilio Ficino (1433–1499): o exegeta, tradutor e fundador da Academia Platônica
de Florença.
2. Lorenzo de Medici (1449–1492): o mecenas-intelectual.
3. Pico della Mirandola (1463–1494): o opífice da certidão de nascimento do humanismo renascentista; o artífice do sincretismo holofilosófico das 900 Teses.
Sapienciologia. Consoante a Parerudiciologia, Pico della Mirandola defendeu a busca
do conhecimento amplo (ad omnis scibilis investigationem et intellectionem) – civilizações árabe
e judaica –, nos idiomas originais, em contraposição à ênfase unilateral conferida à Antiguidade
Clássica durante o Renascimento Italiano.
Perfilologia. Conforme a Hermenêutica, o Renascimento Italiano apresenta as seguintes
7 características, entre outras, listadas na ordem alfabética:
1. Autoconsciência: do posicionamento único na História do Ocidente.
2. Avaliação: moral positiva da posição central do Homem.
3. Epicentro: florentino irradiando para a Europa.
4. Filologia: desencadeada em vertente histórica.
5. Florescimento: de Ciências importantes.
6. Platonismo: movimento filosófico de base.
7. Rejeição: do escolasticismo medieval.
Intelectologia. No tocante à Mentalsomatologia, eis, por exemplo, 10 Ciências representando práticas do Renascimento ainda atuais e importantes para os intermissivistas do Século
XXI, expostas em ordem alfabética:
01. Bibliofiliologia.
02. Cosmopolitismologia.
03. Curiosofiliologia.
04. Debatologia.
05. Enciclopedismologia.
06. Erudiciologia.
07. Filologia.
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08. Neofiliologia.
09. Poliglotismologia.
10. Universalismologia.
Civilizaciologia. Atinente à Recexologia, eis, entre outras, 55 vertentes para a análise do
crescendo Renascimento-Conscienciologia (Ano-base: 2013), enumeradas em ordem alfabética:
01. Afetivologia: o crescendo amor platônico–Transafetivologia.
02. Assistenciologia: o crescendo Ocultismo–prática da tenepes.
03. Atilamentologia: o crescendo bairrismo-Autoparaprocedenciologia.
04. Autevoluciologia: o crescendo glória intelectual–saldo da Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP).
05. Autexperimentologia: o crescendo religiosidade-Autodiscernimentologia.
06. Autodesassediologia: o crescendo intriga-Sobrepairamentologia.
07. Autolucidologia: o crescendo Hedonismo–função do intermissivista.
08. Autoparapercepciologia: o crescendo magia naturalis–Sinaleticologia.
09. Autopriorologia: o crescendo Oratória-Parapedagogiologia.
10. Autorrevezamentologia: o crescendo legado greco-latino–espólio autorrevezador.
11. Bioenergologia: o crescendo spiritus mundi–energia imanente (EI).
12. Cogniciologia: o crescendo Filosofia-Holofilosofia.
13. Comunicologia: o crescendo línguas naturais–autotelepatia.
14. Conscienciocentrologia: o crescendo Antropocentrismo-Conscienciocentrismo.
15. Conscienciometrologia: o crescendo hierarquia angélica (escada de Jacó)–Escala
Evolutiva das Consciências.
16. Conviviologia: o crescendo individualismo-Ortoconviviologia.
17. Cosmoconscienciologia: o crescendo encontro com o Uno (união mística)–cosmoconsciência.
18. Cosmoeticologia: o crescendo Virtù–CPC.
19. Desassediologia: o crescendo escárnio-heterodesassédio.
20. Descrenciologia: o crescendo cristianismo-Taristicologia.
21. Duplologia: o crescendo libertinagem–duplismo teático.
22. Economiologia: o crescendo locupletação ostentatória–pé-de-meia maxiproexogênico.
23. Energossomatologia: o crescendo Alquimia-EV.
24. Equilibriologia: o crescendo Teurgia-Automegaeuforizaciologia.
25. Erudiciologia: o crescendo Universidade–Campus do CEAEC.
26. Etologia: o crescendo vita contemplativa (bíos theoretikós)–Autoteaticologia.
27. Geopoliticologia: o crescendo Península Itálica–Metrópole Trinacional do Iguaçu.
28. Gesconologia: o crescendo poesia neolatina–prioridade da escrita tarística.
29. Governologia: o crescendo Cidade-Estado–Estado Mundial Cosmoético.
30. Grafopensenologia: o crescendo epistolografia-Verbetografologia.
31. Holobiografologia: o crescendo automimese secular–intermissão mudancista.
32. Holomaturologia: o crescendo formação da individualidade–autoconscientização
multidimensional (AM).
33. Homeostaticologia: o crescendo corpus hippocraticum–corpus autoconscientioterapicum.
34. Imperturbaciologia: o crescendo sede de fama–eudemonia cosmoética.
35. Interdimensiologia: o crescendo Cabala–Autoparapsiquismo Interassistencial.
36. Intrafisicologia: o crescendo láurea–jubileu evolutivo.
37. Invexologia: o crescendo precocidade intelectual–Autinvexometrologia.
38. Pacifismologia: o crescendo Homo sapiens bellicosus–Homo sapiens pacificus.
39. Paracronologia: o crescendo Historiologia–Para-Historiografologia.
40. Paradidaticologia: o crescendo Retórica-Autexemplarismologia.
41. Paradigmologia: o crescendo Humanismo–neoparadigma consciencial.
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42. Paradiplomacia: o crescendo tirano (Homo sapiens tyrannicus)–paradiplomata
(Homo sapiens paradiplomata).
43. Paradireitologia: o crescendo Direito-Paradireito.
44. Parapoliticologia: o crescendo Política-Parapolítica (Conscienciocracia).
45. Parassociologia: o crescendo megapeso do passado em Florença–liberdade intelectual na Cognópolis Foz.
46. Parepistemologia: o crescendo Neoplatonismo-Autopesquisologia.
47. Politicologia: o crescendo Maquiavelismo–Democracia Direta.
48. Projeciologia: o crescendo êxtase místico–autoprojeção consciente.
49. Reeducaciologia: o crescendo Bononia Alma Mater Studiorum–Tertuliarium Alma
Mater Studiorum pré-intermissiológicos (Bononia docet versus Tertuliarium docet).
50. Reurbexologia: o crescendo Idade Moderna–Era Consciencial.
51. Sinergisticologia: o crescendo Astrologia–Sincronismologia Cósmica.
52. Superdotaciologia: o crescendo genialidade leonardiana–genialidade interassistencial.
53. Transverponologia: o crescendo corpus hermeticum–corpus conscientiologicum.
54. Verponologia: o crescendo Orfismo–Central Extrafísica da Verdade (CEV).
55. Vinculologia: o crescendo mecenato-voluntariado.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo Renascimento-Conscienciologia, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aparecimento dos evoluciólogos: Evoluciologia; Homeostático.
03. Autopesquisa retrocognitiva de campo: Autorretrocogniciologia; Neutro.
04. Conscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Cotejo Filosofia-Holofilosofia: Cogniciologia; Neutro.
07. Cotejo filósofo-conscienciólogo: Holofilosofia; Homeostático.
08. Crescendo Epistemologia-Parepistemologia: Cogniciologia; Neutro.
09. Crescendo Helenismo-Conscienciologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
10. Cultura conscienciocêntrica: Autoproexologia; Homeostático.
11. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
12. Estudo dos clássicos: Mentalsomatologia; Homeostático.
13. Matriz cultural: Holoculturologia; Homeostático.
14. Revivalismo: Parassociologia; Neutro.
15. Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

O RENASCIMENTO ITALIANO REMODELOU A CIVILIZAÇÃO
OCIDENTAL. O NEOPARADIGMA DA CONSCIENCIOLOGIA
VAI ALÉM E ABRE CAMINHO PARA O APARECIMENTO
DOS EVOLUCIÓLOGOS. AD FONTES, SED PLUS ULTRA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda é do Humanismo ou já vivencia plenamente o Megaparadigma Cosmoético?
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Filmografia Específica:
1. A Vida de Leonardo da Vinci. Título Original: La Vita di Leonardo da Vinci. País: Itália. Data: 1971.
Duração: 300 min. Gênero: Documentário Biográfico. Idade (censura): Livre. Idioma: Italiano. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Renato Castellani. Elenco: Philippe Leroy; Glauco Onorato; Ann Odessa; & Filippo Scelzo.
Roteiro: Renato Castellani. Fotografia: Antonio Secchi. Música: Roman Vlad. Companhia: Radiotelevisione Italiana
(RAI) & Televisión Española (TVE). Sinopse: Considerado o melhor e mais completo filme sobre a vida de Leonardo da
Vinci – originalmente série televisiva em 5 episódios – esta superprodução da RAI foi filmada nas locações reais onde
Leonardo viveu, segundo meticulosa pesquisa histórica. Apresenta a história de Leonardo da Vinci desde a infância em
Florença até a dessoma na França, passando pela longa estada em Milão. Mostra o processo de criação das principais
obras-primas do artista, como Mona Lisa e A Última Ceia, além dos desenhos de Anatomia Humana e inúmeras invenções.
Bibliografia Específica:
01. Borghesi, Francesco; Uma Vida de Obras; In: Dougherty, M. V.; Editor; Pico della Mirandola: Novos
Ensaios (Pico della Mirandola: New Essays); trad. Irina Oryshkevich; 20 p.; 66 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Madras; São
Paulo, SP; 2011; páginas 237 a 256.
02. 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.
03. Farmer, Stephan Alan; Syncretism in the West: Pico’s 900 Theses (1486): The Evolution of Traditional
Religious and Philosophical Systems; 598 p.; 9 caps.; 117 citações; 90 enus.; 5 fotos; 8 tabs; 348 refs.; alf.; ono.; 23,5
x 15,5 x 4,5 cm; br.; Medieval and Renaissance Texts and Studies; Tempe, AZ; USA; 1998; páginas 181 a 554.
04. Hale, John R.; Editor; Dicionário do Renascimento Italiano (A Concise Encyclopaedia of the Italian Renaissance); revisor Roberto Lacerda; trad. Álvaro Cabral; 392 p.; 1 cronologia; 11 esquemas; glos. 740 termos; glos. 58 termos (italianos); 238 ilus.; 3 mapas; 23,5 x 16,5 cm; enc.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 1988; páginas 276 e 277.
05. Menzies, Gavin; 1434: O Ano em que uma Magnífica Frota Chinesa velejou para a Itália e deu Início
ao Renascimento (1434: The Year a Magnificent Chinese Fleet sailed to Italy and ignited the Renaissance); trad. Ricardo
Quintana; 376 p.; 23 caps.; 1 cronologia; 107 citações; 11 enus.; 93 fotos; 7 ilus.; 2 tabs.; 305 refs.; 23,5 x 16 cm; br.; Bertrand Brasil; Rio de Janeiro, RJ; 2010; páginas 5 a 208 e 252 a 268.
06. Mirandola, Pico della; A Dignidade do Homem (Oratio de Hominis Dignitate); Coleção Grandes Obras
do Pensamento Universal – 26; int. & trad. Luiz Feracine; 94 p.; 2 caps.; 4 apênds.; 19 x 13,5 cm; br.; Editora Escala; São
Paulo, SP; S. D.; páginas 7 a 94.
07. Montanelli, Indro; & Gervaso, Roberto; Itália: Os Séculos de Ouro (L’Italia dei Secoli d’Oro); trad. Carlos Laino Júnior; 246 p.; 27 caps.; 1 cronologia; 2 citações; 9 mapas; 21 x 14 cm; br.; Ibrasa; São Paulo, SP; 1969; páginas 5 a 246.
08. Nuland, Sherwin B.; Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinci); revisoras Tereza da Rocha; & Neusa Peçanha; trad. Marcos Santarrita; 166 p.; 8 caps.; 34 citações; 4 fotos; 21 refs.; 21 x 13 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ;
2001; páginas 5 a 166.
09. Parks, Tim; O Banco Medici: Poder, Dinheiro e Arte na Florença do Século XV (Medici Money); trad.
S. Duarte; 278; 6 caps.; 7 citações; 1 cronologia; 1 esquema; 12 fotos; 2 mapas; 16 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Editora Record; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 5 a 196.
10. Pöppelmann, Christa; Dicionário de Máximas e Expressões em Latim (Nomen est Omen); trad. Ciro Mioranza; 142 p.; 1 E-mail; glos. 520 termos; 84 ilus.; 2 apênds.; 23 x 15,5 cm; enc.; Editora Escala; São Paulo, SP; 2010;
página 8.
11. Tosi, Renzo; Dicionário de Sentenças Latinas e Gregas (Dizionario delle Sentenze Latine e Greche);
revisoras Andréa Stahel M. da Silva; & Lilian Jenkino; trad. Ivone Castilho Benedetti; XXVI + 904 p.; 10.000 citações;
1 E-mail; 24 enus.; 1.180 frases gregas; 3.220 frases latinas; glos. 1.841 termos; 56 ilus.; 1 website; 130 refs.; 20,5 x 13,5
x 4,5 cm; enc.; 3ª Ed.; Editora WMF Martins Fontes; São Paulo, SP; 2010; página 158.
12. Yates, Frances A.; Giordano Bruno e a Tradição Hermética (Giordano Bruno and the Hermetic Tradition); trad. Yolanda Steidel de Toledo; 504 p.; 22 caps.; 17 abrevs.; 265 citações; 33 ilus.; 5 tabs.; 420 refs.; 19,5 x 13,5
cm; br.; Cultrix; São Paulo, SP; 1987; páginas 13 a 31 e 75 a 138.
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RETROCOGNIÇÃO-NEORRESPONSABILIDADE
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo retrocognição-neorresponsabilidade é o ato ou efeito de
a conscin intermissivista lúcida, homem ou mulher, reconhecer, incrementar e qualificar os paradeveres intermissivos, autocompromissos maxiproexológicos e obrigações evolutivas, após tomar
conhecimento de informações autênticas acerca da trajetória seriexológica pessoal e grupal (Holobiografologia).
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O elemento de composição retro deriva do
idioma Latim, retro, ―por detrás, atrás‖. Apareceu no Século XV. A palavra cognitivo procede
igualmente do idioma Latim, cognitum, de cognoscere, ―conhecer; adquirir conhecimento;
aprender a conhecer; saber; tomar conhecimento de; reconhecer‖. Surgiu no Século XIX. O termo
retrocognição apareceu em 1901. O elemento de composição neo provém do idioma Grego, néos,
―novo‖. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O vocábulo
responsável é adaptação do idioma Francês, responsable, ―que garante; que responde‖, derivado
do idioma Latim, responsus, de respondere, ―responder; afirmar; assegurar; afiançar; prometer;
refutar; comparecer‖. Surgiu no Século XVIII. A palavra responsabilidade apareceu no Século
XIX.
Sinonimologia: 01. Crescendo retrocognição-neorresponsabilização. 02. Crescendo
retrocognição-neoparadever. 03. Crescendo retrocognição–subsunção proexológica teática.
04. Neoparadever pós-retrocognitivo. 05. Autorresponsabilização pós-retrocognitiva. 06. Neorresponsabilidade autosseriexológica. 07. Autamadurecimento pós-retrocognitivo. 08. Megaconscientização proéxica pós-rememorativa. 09. Megapriorização proexogênica pós-retrocogniciológica. 10. Maxirresponsabilização proéxica.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo retrocognição-neorresponsabilidade,
minicrescendo retrocognição-neorresponsabilidade e maxicrescendo retrocognição-neorresponsabilidade são neologismos técnicos da Seriexologia.
Antonimologia: 01. Crescendo precognição-neorresponsabilidade. 02. Crescendo retrocognição-assédio. 03. Crescendo retrocognição–ectopia afetiva. 04. Crescendo retrocognição-apagogia. 05. Crescendo retrocognição–antepassado de si mesmo. 06. Autorresponsabilidade pré-retrocognitiva. 07. Irresponsabilidade pós-retrocognitiva. 08. Desviologia pós-retrocognitiva. 09. Perfídia retrocognitiva. 10. Crescendo imagística-pseudorretromemória.
Estrangeirismologia: os aftereffects das retrocognições autênticas; o farway, so close
seriexológico; o detalhamento das selfperformances atuais e pretéritas; o Retrocognitarium; o Seriexarium; o Mentalsomarium; o Elucidarium; o Autoconfrontarium; o Intermissarium; o Proexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência da Paradeontologia Evolutiva.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relacionados ao assunto: – Cognição significa responsabilidade. Retrocogniciologia exige autocrítica. Autoproéxis: crescendo
paradeontológico. Maxiproexologia: Paradireito Aplicado. Megarrevelação: neotarefa interassistencial. Retrovida: espelho revelador. Aporte: passaporte seriexológico.
Coloquiologia: o ato de não tirar o corpo fora frente às consequências das retrocognições; o ato de chamar para si a responsabilidade dos neodesafios desvendados; o fato de estar
com a faca e o queijo na mão para alcançar o compléxis.
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II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Holomaturologia; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os mnemopensenes; a mnemopensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os megapensenes; a megapensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os holomnemopensenes; a holomnemopensenidade; os cronopensenes; a cronopensenidade;
a neopensenidade cosmovisiológica facultada pelas retrocognições.
Fatologia: as consequências intraconscienciais, holossomáticas e maxiproexológicas da
Autorretrocogniciologia; o fato de o intermissivista interassistencial poder dispor de informações
geralmente acessíveis e acessadas somente pelas consciexes; a antecipação humana das revelações intermissivas post-mortem; a busca pela holomaturidade integral na vigília física ordinária;
o combate constante ao auto e heteroengano consciente (autocorrupção) na procura incessante por
pseudoneorresponsablidades a fim de fugir das megarresponsabilidades intermissivas (Antidesviologia Proexológica); a assunção proexológica real a partir da autopolarização materpensênica intencional; o corredor dos bustos na Aleia dos Gênios da Humanidade do CEAEC (Caminho da
Lógica) funcionando ao modo de aide-mémoire holobiográfico das autobrigações seriexológicas.
Parafatologia: a autorresponsabilização pós-retrocognitiva; o senso de responsabilidade
proexológica incrementado pelas vivências retrocognitivas; a expansão da lucidez quanto aos paradeveres intermissivos desencadeada pelas auto e heterorrevelações seriexológicas; a responsabilidade ego, grupo e policármica das personalidades consecutivas conscientes; as decorrências pessoais e grupais do ato de saber ter participado de equipex interassistencial durante a última intermissão; as repercussões atuais das visitas extrafísicas às comunexes avançadas; as projeções lúcidas vexaminosas enquanto remédios proéxicos (Proexoprofilaxiologia); a autovivência do estado
vibracional (EV) profilático equilibrando as manifestações holossomáticas; os estudos de casos
seriexológicos (seriexograma) ampliando a compreensão quanto à Holocarmologia; a evitação lúcida da para-hipocrisia; as pesquisas do grupocarma mais próximo, funcionando, paradoxalmente,
ao modo de cartografia holobiográfica pessoal; a alimentação lúcida da Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP); o estudo da Perfilologia Multiexistencial no contexto da Maxiproexologia Atual; o cotejo
entre a raiz do autotemperamento (Materpensenologia), os trafores pessoais (Atributologia)
e o grupo evolutivo (Grupocarmologia) revelando as bases holobiográficas da consciência atenta
(Autosseriexologia); a ampliação do nível de autoconscientização seriexológica reduzindo o gap
teático proexológico; o timing de acesso às ideias inatas intermissivas (Genopensenologia) e às
retroinformações intrafísicas (Retrocogniciologia) pari passu à fase proexológica pessoal; a compreensão mais aprofundada do Ciclo Multiexistencial Pessoal (CMP) permitindo a vivência eventual da pangrafia grupocarmológica (Extrapolacionismologia); o senso de autorresponsabilidade
evolutiva evidenciado no cuidado com os trabalhos tenepessológicos; a escrita conscienciológica
tarística na condição de retribuição evolutiva (Interassistenciologia), intertextualidade autogesconológica multiexistencial (Grafopensenologia) e semeadura autorrevezamental (Paraprospectivologia).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Retrocogniciologia-Proexologia; o sinergismo memória-discernimento; o sinergismo cognição-responsabilidade; o sinergismo Cosmovisiologia-Detalhismologia; o sinergismo autoconvicções cosmoéticas–esclarecimento interassistencial; o sinergismo responsabilidade seriexológica–produtividade proexológica; o sinergismo tenepes-retrocognição.
Principiologia: os princípios da Seriexologia; o princípio diretor da consciência sendo
constituído e mantido ao longo dos milênios (Materpensenologia).
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Codigologia: a qualificação teática do código pessoal de Cosmoética (CPC) alinhado ao
timing proexológico.
Teoriologia: a teoria da megarresponsabilidade; a teoria da personalidade consecutiva;
a teoria do trio ínsito; a teoria da megacalibragem intraconsciencial; a teoria da cláusula pétrea
da proéxis; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do palimpsesto consciencial (Parageneticologia); a teoria do megadesafio do intermissivista.
Tecnologia: as técnicas retrocognitivas; a técnica do autoultimato cosmoético; a técnica
da conscin-cobaia seriexológica; a técnica interassistencial de se banir as reclamações; a técnica
do sociograma retrocognitivo (retrossociograma); a técnica dos 50 dicionários biográficos;
a técnica das 100 variáveis seriexológicas para o confronto biexistencial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Seriexologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Proexologia.
Efeitologia: o efeito halo das megarrevelações evolutivas; o efeito grupocármico das retrocognições; o efeito voliciolínico da Autopesquisologia Seriexológica; o efeito surpresa das retrocognições; o efeito intraconsciencial das autorreflexões retrocognitivas; o efeito desassediador do exemplarismo pessoal; o efeito maturador da tenepes sobre o praticante e os assistidos.
Neossinapsologia: as neossinapses decorrentes das autorretrocognições autênticas; as
neossinapses exigidas durante a Evoluciologia; o reacesso das autorretrossinapses possibilitando neossinapses proexológicas.
Ciclologia: o ciclo autoneoverpônico; a lucidez crescente quanto ao ciclo multiexistencial pessoal (CMP) permitindo a autocompreensão maior da dinâmica do ciclo multiexistencial
grupal (CMG); a vivência seriexológica do ciclo circadiano; o ciclo autoverbetográfico retributivo enquanto técnica de reacesso neossináptico; o ciclo flash retrocognitivo–enredo seriexológico–maxiproéxis atual; o ciclo tarístico assentir-assumir-asserir-assistir; o ciclo evolutivo grupal da Holorressomatologia.
Enumerologia: a responsabilidade seriexológica; a incumbência seriexológica; a obrigação seriexológica; o múnus seriexológico; o encargo seriexológico; o dever seriexológico;
o comprometimento seriexológico.
Binomiologia: o binômio Intraconscienciologia-Gesconologia; o binômio biografema-retrocognição; o binômio senso de dever–descenso cosmoético; o binômio conscin-cobaia–espelho consciencial; o binômio conscienciograma-sociograma; o binômio sinapsossoma-identidade;
o binômio liderança tridotada–exemplarismo evolutivo; o binômio sapiência-cosmovisão.
Interaciologia: a interação grupocarma familiar–procedência intermissiva; a interação
Intermissiometria-Conscienciometria; a interação autorrealismo-autorrealizações; a interação
Holomemoriologia–Para-Historiografologia; a interação autoproéxis-heterogratidão; a interação autodidatismo-teática-experiência; a interação autorreflexão-heterocobaiagem.
Crescendologia: o crescendo retrocognição-neorresponsabilidade; o crescendo da automaturidade ao longo da evolução; o crescendo mnemônico das autorretrocognições; o crescendo cosmoético nas manifestações da personalidade consecutiva sadia; o crescendo na escala
de consciência contínua; o crescendo especialismo holobiográfico–atacadismo interassistencial;
o crescendo autopolineurolexical facilitando a compreensão do puzzle seriexológico.
Trinomiologia: o trinômio retrobiografia-parabiografia-neobiografia; o trinômio sinceridade-autenticidade-lealdade; o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio autocrítica-autorresponsabilidade-autorrealização; o trinômio refletir-assumir-brunir; o trinômio seriéxis-invéxis-compléxis; o trinômio autotemperamento–pais–passe-partout seriexológico.
Polinomiologia: o polinômio voluntariado-profissão-duplismo-tenepes-gescon.
Antagonismologia: o antagonismo ser / estar; o antagonismo Zeitgeist atual / Zeitgeist
pretérito; o antagonismo falar / fazer; o antagonismo saber para ajudar / saber para enaltecer;
o antagonismo defender as verpons / defender a autobiografia; o antagonismo responsabilidade
retrocognitiva / bisbilhotice seriexológica; o antagonismo perfídia intermissiva / verbação maxiproéxica.
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Paradoxologia: o paradoxo de a conscin não conseguir lembrar, ordinariamente, das
próprias experiências pretéritas; o paradoxo seriexológico temperamento idêntico–compleição
física discrepante; o paradoxo intraconsciencial das vocações inatas irrealizadas pelas restrições somáticas; o paradoxo seriexológico androtemperamento no ginossoma e ginotemperamento no androssoma; o paradoxo de quanto mais a consciência madura souber da própria História, mais acelerará a própria História; o paradoxo etológico do intermissivista inadaptado.
Politicologia: a compreensão ascencional quanto à meritocracia evolutiva (Cosmoética).
Legislogia: a lei do retorno; a lei de causa e efeito; as leis da proéxis; as leis da Parageneticologia; as leis da Cosmoética; as leis sincrônicas do fluxo do Cosmos; a lei do maior esforço
aplicada às autopesquisas retrocognitivas.
Filiologia: a autopesquisofilia; a proexofilia; a parapercepciofilia; a criticofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: o combate constante à tanatofobia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da subestimação; a evitação da síndrome da
autovitimização; o banimento da síndrome da autossantificação aplicada às pesquisas seriexológicas.
Maniologia: a atenção quanto à nostomania.
Mitologia: a eliminação dos mitos pessoais quanto ao próprio passado.
Holotecologia: a parapsicoteca; a experimentoteca; a ciencioteca; a autocriticoteca; a logicoteca; a convivioteca; a argumentoteca; a mnemoteca; a cosmoeticoteca; a seriexoteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Retrocogniciologia; a Holomnemossomatologia;
a Maxiproexologia; a Paradireitologia; a Paradeontologia; a Parapercepciologia; a Grupocarmologia; a Parageneticologia; a Cosmovisiologia; a Cronoevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca lúcida interassistencial; o ser desperto; a conscin verbetógrafa;
a conscin conscienciatra.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o atacadista consciencial; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o teleguiado autocrítico; o evoluciólogo.
Femininologia: a agente retrocognitora; a atacadista consciencial; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a teleguiada autocrítica; a evolucióloga.
Hominologia: o Homo sapiens retrocognitor; o Homo sapiens responsabilis; o Homo
sapiens compromissus; o Homo sapiens responsus; o Homo sapiens obligatus; o Homo sapiens
conscientiologus; o Homo sapiens paraperceptiologus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicrescendo retrocognição-neorresponsabilidade = o acesso às informações seriexológicas pessoais e grupais desencadeando reflexos positivos evidentes no nível
pessoal de teática, verbação e exemplarismo no contexto da Autoproexologia; maxicrescendo retrocognição-neorresponsabilidade = o acesso às informações seriexológicas pessoais e grupais
desencadeando reflexos positivos evidentes no nível pessoal de teática, verbação e exemplarismo
no contexto da Maxiproexologia.
Culturologia: a cultura da assunção teática do CI.
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Efeito. Consonante às pesquisas da Autorretrocogniciologia, em geral as repercussões
multidimensionais do acesso holomnemônico fazem-se óbvias no holopensene-padrão pessoal do
intermissivista lúcido.
Abrangência. Tanto as retrocognições desencadeadas predominantemente pela autexperimentação parapercepciológica, quanto às ofertadas pela heterajuda de base parapsíquica (intra
ou extrafísica) providencial, podem se espalhar, expandir ou estender por diferentes áreas da atuação proexológica pessoal.
Taxologia. Nesse sentido, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 crescendos e consequências proexológicas progressivas convergentes, passíveis de ocorrer a curto, médio e / ou
longo prazos após o reacesso mnemônico de informações concernentes ao passado pessoal ou
grupal, elencados com as respectivas especialidades-chave:
01. Crescendo atributológico: a recuperação de autorretrotrafores, até então ociosos, expandindo o escopo das automanifestações holossomáticas multidimensionais (Traforologia).
02. Crescendo autocogniciológico: a rememoração de autorretroexperiências, até então
ignoradas, expandindo a profundidade das autopesquisas cotidianas (Paracerebrologia).
03. Crescendo cosmoeticológico: a adoção de neoposturas etológicas (CPC), até então
negligenciadas, expandindo o grau de autoincorruptibilidade ordinária (Paradireitologia).
04. Crescendo cosmovisiológico: a aquisição de neomundividência amplificada, até então acanhada, expandindo o autodiscernimento interassistencial (Parapercucienciologia).
05. Crescendo gesconológico: a implementação de neoprodutividade intelectual, até então medíocre, expandindo a frequência das verpons publicadas (Mentalsomatologia).
06. Crescendo grupocarmológico: a conquista de neopatamar de sociofilia, até então limitado, expandindo o gregarismo teático (Ortoconviviologia).
07. Crescendo homeostaticológico: a obtenção de novo status de autequilíbrio intraconsciencial, até então suscetível, expandindo o nível de autoimperturbabilidade diária (Despertologia).
08. Crescendo liderológico: a assunção de neorrepresentatividade maxiproexológica,
até então tergiversante, expandindo a força presencial aglutinadora (Evoluciologia).
09. Crescendo parapercepciológico: a vivência de neoparafenômenos, até então inéditos, expandindo a autoconfiança parapsíquica (Extrapolacionismologia).
10. Crescendo reeducaciológico: a exercitação de neoprocedimentos interassistenciais,
até então impensados, expandindo a criatividade útil (Taristicologia).
Analogia. Atinente à Cronoevoluciologia, os fatos e parafatos conscienciológicos demonstram ser a retrocognição assistida excelente aditivo, enzima ou acelerador da produtividade
consciencial, possibilitando ao proexista alcançar neopatamar perante o timing proexológico pessoal e grupal. Retroinformação: catalítico potencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo retrocognição-neorresponsabilidade indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres
e homens interessados:
01. Autocobaia seriexológica: Autoparaconscienciometrologia; Homeostático.
02. Autoconscientização seriexológica: Autolucidologia; Homeostático.
03. Autocrítica remissiva: Autocriticologia; Homeostático.
04. Autodileção paragenética: Filiologia; Neutro.
05. Autopesquisa retrocognitiva de campo: Autorretrocogniciologia; Neutro.
06. Autoprofilaxia proexológica: Autoproexogramologia; Homeostático.
07. Benefício da autorretrocognoscibilidade: Autosseriexologia; Homeostático.
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08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Detalhamento retrocognitivo: Seriexologia; Homeostático.
Efeito da autosseriexialidade: Seriexologia; Neutro.
Gatilho retrocognitivo: Holomnemossomatologia; Neutro.
Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
Megarresponsabilidade: Paradireitologia; Homeostático.
Palimpsesto consciencial: Parageneticologia; Neutro.
Paradever intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
Retribuiciologia: Proexologia; Homeostático.

SABER ACERCA DO PASSADO PESSOAL GERA ENORME
EFEITO NO SENSO DE AUTORRESPONSABILIDADE PROEXOLÓGICA. A RETRIBUIÇÃO EVOLUTIVA DE TAL MEGAAPORTE DEVE SER REALIZADA A CADA DIA, SINE DIE.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou os efeitos intraconscienciais, holossomáticos e maxiproexológicos das revelações seriexológicas pessoais e grupais? Quais as consequências evolutivas práticas daí advindas?
P. F.
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SUBJUGAÇÃO–CONCESSÃO COSMOÉTICA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo subjugação–concessão cosmoética é o salto qualitativo da
conscin lúcida, homem ou mulher, ao deixar a condição genuflexa e submissa anterior e adotar
postura conciliatória interassistencial nas relações com o grupo de convívio compulsório, realizando a recomposição grupocármica rumo ao estágio da libertação.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O vocábulo subjugar procede do idioma Latim, subjugare, ―subjugar; domar; submeter; sujeitar; ligar; unir‖. Surgiu no Século XIV. O termo
concessão deriva do mesmo 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 igualmente do idioma Grego, kosmos. Apareceu, no idioma
Português, no Século XIX. O vocábulo ética procede do idioma Latim, ethica, ―ética; moral natural; parte da Filosofia que estuda a moral‖, e este do idioma Grego, ethikós. Surgiu no Sécu
lo XV.
Sinonimologia: 1. Crescendo sucumbência–concessão cosmoética. 2. Crescendo subserviência–concessão evolutiva. 3. Crescendo subjugação–conciliação lúcida. 4. Crescendo vitimização–recomposição grupocármica.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo subjugação–concessão cosmoética,
crescendo subjugação–concessão cosmoética pessoal e crescendo subjugação–concessão cosmoética grupal são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Crescendo patológico subjugação–omissão deficitária. 2. Crescendo genuflexão–interprisão grupocármica. 3. Crescendo obediência cega–dependência espúria.
4. Crescendo sujeição heteropensênica–subserviência.
Estrangeirismologia: o mote justus et tenax propositi; o personagem idealizado por
Horácio integer vitae scelerisque purus; o Victim Offender Reconciliation Program (VORP);
o relativo empowerment da vítima.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Holocarmologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da recomposição grupocármica; o holopensene da
convivência sadia; os benignopensenes; a benignopensenidade; os doxopensenes; a doxopensenidade; os energopensenes; a energopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os
heredopensenes, a heredopensenidade; os interpensenes; a interpensenidade; o materpensene pessoal; a materpensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os
parapensenes; a parapensenidade; os praxipensenes; a praxipensenidade; os interaciopensenes;
a interaciopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os ternopensenes; a ternopensenidade.
Fatologia: a desamarração das interprisões grupocármicas; a cedência lúcida a certas regras sociais; as concessões interassistenciais; as concessões inteligentes; a autolibertação; a heterolibertação; o direito de liberdade conquistada; a delegação calculada de poderes; o ato de não
fazer concessões anticosmoéticas; a postura pessoal da inegociabilidade do caráter; o aprimora-
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mento do autodiscernimento quanto aos limites das heteroconcessões; a emancipação das ideias
pessoais; o ato de libertar-se do jugo alheio; o ato de falar por si; o fato de ter o autodomínio da
vontade; a permissão para ser dominado de maneira lúcida; o pacto da mediocridade; a defesa da
autoimagem; o ato de abaixar a cabeça; as lavagens subcerebral e cerebral; as reciclagens proporcionando a autonomia consciencial; as crises de crescimento benéficas; a priorização da inteligência evolutiva (IE); o compromisso inadiável da conscin com a tarefa retributiva da vida; a conquista da liberdade de ação; a aprendizagem da autogestão interdependente; a submissão ao restringimento intrafísico; a liberdade de escolha qualificada; a restrição das interprisões; a repercussão dos desmandos do passado; a restauração dos débitos grupocármicos libertando a conscin das
compulsoriedades; o bom uso da liberdade levando à ampliação do livre arbítrio; a flexibilidade
no convívio; a manutenção da autolibertação; a escolha adstrita ao estágio evolutivo pessoal;
a autoconsciência da própria dignidade; a firmeza de ânimo frente às reconciliações do passado;
a inviolabilidade de caráter; a fortaleza moral adquirida através da recomposição grupocármica;
a força presencial conquistada através da autorreabilitação e dos bons exemplos; a mediação
e conciliação de conflitos grupocármicos.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a desassimilação
das energias impositivas; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a desconexão patológica
das convivências multidimensionais vampirizadoras; a tentativa de aliciamento por parte dos assediadores durante a projeção consciente (PC); as deslavagens paracerebrais; o descarte dos vínculos com guias amauróticos e assediadores; o empenho para a libertação dos grilhões das interprisões multiexistenciais; a participação em dinâmicas parapsíquicas e cursos de campo; a prática
diária da tenepes; a vivência elucidativa da iscagem lucida; a liberdade proporcionada pela desperticidade; o paradireito e o paradever de qualificar a liberdade pessoal; as simpatias extrafísicas
conquistadas, decorrentes das assistências prestadas; a pararrespeitabilidade das consciexes; a paramediação e paraconciliação grupocármicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo perdão-libertação; o sinergismo assistido-assistente.
Principiologia: o princípio da restauração evolutiva; o princípio da recomposição grupocármica; o princípio da retribuição pessoal.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria das lavagens paracerebrais através da qual a consciência é impedida de raciocinar com lucidez; a teoria dos assédios
cronicificados; a teoria das vivências multidimensionais vampirizadoras; a teoria da iscagem lúcida com objetivos assistenciais; a teoria da desperticidade; a teoria do paradireito e paradever
das consciências regulando a manifestação consciencial; a teoria da autoridade moral pelo
exercício constante da paramediação.
Tecnologia: a técnica da tenepes; as técnicas de resolução de conflitos; as técnicas paradiplomáticas; as técnicas da Consciencioterapia; a técnica do minicrescendo; a técnica do maxicrescendo; as técnicas dos métodos alternativos de solução de conflitos (MASCs).
Voluntariologia: o paravoluntariado conscienciológico; o voluntariado paradireitológico; o paravoluntariado das reurbanizações extrafísicas; o voluntariado tarístico; o voluntariado cosmoético; o voluntariado do Centro Judiciário de Solução de Conflitos (CEJUSC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da paz; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da tenepes; o laboratório conscienciológico da Parapercepciologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia; o Colégio Invisível da
Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Paraprofilaxia; o Colégio
Invisível da Tenepessologia.
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Efeitologia: o efeito do posicionamento pessoal; o efeito da assertividade; o efeito da
autodesperticidade; o efeito de falar por si mesmo; o efeito das concessões inteligentes do melhor
para todos; o efeito da força presencial; o efeito do reconhecimento da ignorância ignorada indicando a urgência de autoconhecimento.
Neossinapsologia: as paraleis ensejando neossinapses recinológicas; as neossinapses
descondicionadas reformulando as retrossinapses estagnadas; as neossinapses da reeducação
afetiva; as neossinapses oriundas das convivências prolíficas; as neossinapses decorrentes da renúncia cosmoética; as neossinapses advindas da ampliação do livre arbítrio.
Ciclologia: o ciclo evolutivo da recomposição grupocármica; o ciclo cosmoético da desassedialidade interconsciencial; o ciclo apego-desapego; o ciclo passado-presente-futuro das
interrelações; o ciclo do curso grupocármico interprisão-autovitimização-recomposição-libertação-policarmalidade; o ciclo vítima do assediador–assistente do assediador.
Enumerologia: a liberdade pensênica; a deslavagem paracerebral; as desconexões patológicas do passado; a aquisição da força presencial; o exercício do paradever; a constatação das
paraleis; o Paradireito. O saber conviver; o saber ser livre; o saber conceder; o saber paraconciliar; o saber posicionar-se; o saber silenciar; o saber paraescutar. A autodignidade; a autoidoneidade; a autorrespeitabilidade; a autointegridade; a autorreflexão; a autolibertação; a autonomia.
Binomiologia: o binômio subjugação-concessão; o binômio lei-paralei; o binômio dever-paradever; o binômio erro-reparação; o binômio vindita–interprisão grupocármica; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio conflito intraconsciencial–conciliação interconsciencial.
Interaciologia: a interação autodesassedialidade-heterodesassedialidade; a interação
intenções cosmoéticas–concessões evolutivas; a interação autoridade moral–força presencial;
a interação concessões duplistas–concessões grupocármicas; a interação concessão-responsabilidade; a interação autocrítica-heterocrítica.
Crescendologia: o crescendo subjugação–concessão cosmoética.
Antagonismologia: o antagonismo heteroempoderamento / autoempoderamento; o angonismo erros grupocármicos / acertos grupocármicos; o antagonismo obnubilação consciencial
/ lucidez consciencial; o antagonismo lavagem subcerebral / autonomia consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo de a autopesquisa pessoal poder desvendar paraleis gerais.
Politicologia: a desassediocracia; a autodiscernimentocracia; a assistenciocracia; a conviviocracia; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a despertocracia.
Legislogia: a Resolução N. 125 de 2010 do Conselho Nacional de Justiça; a lei da inseparabilidade grupocámica.
Sindromologia: a evitação da síndrome da pré-derrota frente aos dissabores afetivos;
a superação da síndrome da subestimação; a profilaxia da síndrome do coração partido; a reciclagem da síndrome da ectopia afetiva (SEA); a evitação da síndrome da insegurança; a transposição da síndrome da vampirização energética.
Holotecologia: a convivioteca; a cosmoeticoteca; a coerencioteca; a interassistencioteca; a hipnoteca; a discernimentoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Conviviologia; a Duplologia; a Duplocarmologia; a Evoluciologia; a Recexologia; a Autovivenciologia; a Cosmoeticologia; a Interassistenciologia; a Autodiscernimentologia; a Paradireitologia; a Liberologia; a Holomaturologia;
a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin idônea; a conscin incorruptível; a conscin insubornável;
a conscin espartana; a conscin veneranda; a conscin inconsútil; a conscin paramediadora; a conscin paraconciliadora.
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Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o paradireitólogo; o paramediador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a paradireitóloga; a paramediadora; a projetora consciente;
a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens duplologus; o Homo sapiens evolutiens; o Homo sapiens
affectuosus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens libertarius; o Homo sapiens paradireitologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo subjugação–concessão cosmoética pessoal = o salto qualitativo na aquiescência assistencial da conscin lúcida às demandas constantes do progenitor carente;
crescendo subjugação–concessão cosmoética grupal = o salto qualitativo da aquiescência assistencial da conscin lúcida às demandas constantes do grupo de convívio compulsório.
Culturologia: a cultura da convivialidade cosmoética; a cultura da fraternidade solidária; a cultura da interassistencialidade cosmoética; a cultura da Paradireitologia; a cultura da
pacificação; a cultura do respeito; a cultura de o diálogo dever iniciar na dupla evolutiva (DE);
a cultura cosmoética da mediação e conciliação de conflito.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo subjugação–concessão cosmoética, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, umlheres
e homens interessados:
01. Bônus do não: Crescendologia; Neutro.
02. Concessão antievolutiva: Parapatologia; Nosográfico.
03. Concessão cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
04. Consciência-títere: Parapatologia; Nosográfico.
05. Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
06. Convívio compulsório: Grupocarmologia; Neutro.
07. Crescendo perdão-libertação: Conviviologia; Homeostático.
08. Desordem familiar: Interprisiologia; Nosográfico.
09. Gratidão: Holomaturologia; Homeostático.
10. Heteronomia: Heteronomologia; Neutro.
11. Interdependência evolutiva: Grupocarmologia; Homeostático.
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Interprisiologia: Grupocarmologia; Nosográfico.
Mirmídone: Conviviologia; Nosográfico.
Renúncia cosmoética: Anticonflitologia; Homeostático.
Retificação: Recexologia; Homeostático.

A APLICAÇÃO TÉCNICA E ASSISTENCIAL DO CRESCENDO SUBJUGAÇÃO–CONCESSÃO COSMOÉTICA OBJETIVA A AUTORRECOMPOSIÇÃO DOS RELACIONAMENTOS
CONFLITUOSOS DO PASSADO PELA CONSCIN LÚCIDA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre as concessões cosmoéticas ainda
necessárias no grupo de convívio compulsório? Vem recompondo as ações entrópicas do passado
rumo à liberação grupocármica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguacu, PR; 2007; páginas 653.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 2ª Ed.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; páginas 467.

V. M.
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CRESCENDO

TEMPO DE SEMEAR–TEMPO
(CRONOPROEXOLOGIA)

DE

COLHER

I. Conformática
Definologia. O crescendo tempo de semear–tempo de colher é a progressão de
2 distintos momentos evolutivos das proéxis pessoais e / ou grupais das conscins intermissivistas,
homens ou mulheres, sendo o primeiro caracterizado pela semeadura da interassistência tarística
e o segundo, pela colheita dos resultados das ações cosmoéticas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecerse; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O termo tempo procede do idioma Latim,
tempus, ―tempo; estação; ocasião; oportunidade; circunstância‖. O vocábulo semear é oriundo do
idioma Latim semino, ―produzir, procriar, disseminar‖. Surgiu no Século XIV. O vocábulo colher
provém do idioma Latim colligere, de ―juntar, reunir, apanhar‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Crescendo tempo de semeadura–tempo de colheita. 2. Evolução
tempo de cultivar–tempo de vindimar.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo tempo de semear–tempo de colher,
crescendo autoproéxico tempo de semear–tempo de colher e crescendo maxiproéxico tempo de
semear–tempo de colher são neologismos da Cronoproexologia.
Antonimologia: 1. Crescendo tacon-tares. 2. Crescendo perdão-libertação.
Estrangeirismologia: o exame autocrítico do crescendo do timeline pessoal; a progressão cronêmica do carpe diem evolutivo; o continuum sementeira-colheita.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Cronoevoluciologia.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Compléxis:
colheita farta. Não desperdicemos tempo. Tares: semeadura ideativa.
Coloquiologia. Eis 3 expressões coloquiais referentes à temática: o ato de fazer fama
e deitar na cama sem continuísmo na semeadura evolutiva; o ato de dar tempo ao tempo; o ato de
correr atrás do tempo perdido.
Citaciologia: – Segundo preparares a semente, assim colherás (Marcus Tullius Cicero,
106–43 a.e.c.).
Proverbiologia. Eis 2 provérbios relacionados ao tema: – Quem planta colhe. Quem semeia ventania, colhe tempestade.
Ortopensatologia. Eis, em ordem alfabética, duas ortopensatas contributivas ao tema:
1. “Estações. Para a conscin lúcida, a mocidade, a maturidade e a ancianidade são 3 estações evolutivas para sementeiras frutíferas”.
2. “Frutos. Os frutos do seu trabalho evolutivo de hoje, além da colheita intermissiva,
serão colhidos, por você, de fato, a partir da próxima vida humana, a real estação da colheita
oportuna”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento cronêmico; o holopensene
da evolutividade lúcida; o holopensene pessoal do aproveitamento máximo das oportunidades; os
cronopensenes; a cronopensenidade; os nexopensenses; a nexopensenidade; os neopensenes;
a neopensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; a semeadura da ortopensenidade frutificando para a colheita da ortoconvivialidade.
Fatologia: o sequenciamento crescente do plantio da tares e da consequente colheita
interassistencial; o processo gradativo de produzir gescons e colher a apreensão de leitores; a ação
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progressiva da sementeira e da colheita autoproéxica; o ato de preparar o terreno intelectual para
as sementes neoideativas; os frutos tarísticos; a autopercuciência quanto ao aproveitamento do
melhor tempo de semear; o atilamento quanto ao momento certo para iniciar a colheita; a paciência em cuidar diuturnamente das tarefas evolutivas; a importância dos registros, notas e apontamentos na colheita de argumentos; o fato de perder o timing do plantio de ideias originais por
meio da escrita; o atilamento quanto ao início da colheita mentalsomática; a progressão do livro
pessoal para a megagescon; o saldo positivo das ações; o incremento da Ficha Evolutiva Pessoal
(FEP); o tempo de plantar e o tempo de colher os investimentos mentaissomáticos; o continuísmo
na determinação autoproéxica; as prioridades pessoais e coletivas; a evitação dos desvios no primeiro e segundo tempos evolutivos; o fato de a semeadura poder ser realizada em diferentes etapas do ciclo vital; o fato de a conscin saltuária poder perder a colheita das próprias ações; a impaciência em aguardar pela maturação da tarefa do esclarecimento; o respeito ao momento evolutivo próprio; o discernimento quanto ao melhor momento de realizar empreendimento interassistencial; a cronêmica da semeadura; a cronêmica da colheita; o emprego de aportes evolutivos no
melhor momento proexológico; as Instituições Conscienciocêntricas (ICs) ao modo de incubadoras das auto e maxiproéxis; o exercício alternante nos papéis de liderança ao longo do tempo;
a atemporalidade da palavra registrada; o cultivo das verpons conscienciológicas; a colheita de
livros com ideias libertárias; o enraizamento vitalício nas Conscienciópolis; a semeadura coletiva
dos empreendimentos grupais da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional
(CCCI); o labor progressivo de sucessivas gerações de intermissivistas; a colheita do compléxis
maxiprexológico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a atemporalidade
extrafísica; a colheita intermissiva; o parafato de semear em ressoma passada e colher na vida
atual; a paracolheita realizada no Curso Intermissivo da assistência efetivada em retrovida crítica;
as autorretrocognições localizadas na linha do tempo; o acesso à parapsicoteca na condição de colheita pós-compléxis; a progressão dos acertos na recomposição dos erros holobiográficos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo neoautores-neolivros; o sinergismo consciência do tempo–tempo da consciência.
Principiologia: o princípio evolutivo de ser sempre tempo de mudar; o princípio de
qualquer momento ser propício às megadecisões evolutivas.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) semeado cláusula a cláusula; o código duplista de Cosmoética (CDC) exigindo cuidados diuturnos; o código grupal de Cosmoética
(CGC) construído no tempo de cada coletividade.
Teoriologia: a teoria do tempo assistencial.
Tecnologia: a técnica de viver evolutivamente; a técnica do algoritmo aplicada ao contexto cronoproéxico; a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica aplicada no maxiaproveitamento
do tempo; a técnica do dia evolutivamente útil; a técnica da tenepes; a técnica das 50 vezes mais
aplicada à semeadura evolutiva; a técnica da evitação das automimeses dispensáveis; as técnicas
de registros favorecendo a autanálise cronêmica.
Voluntariologia: o voluntariado interassistencial ativo em todas as faixas etárias; a colheita do trabalho cosmoético no voluntariado interassistencial em todas as dimensões.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da
Autoproexologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação pensênica; o laboratório
conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Holociclo favorecendo a colheita de neoideias.
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Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia.
Efeitologia: o efeito multidimensional e multitemporal da produção gesconográfica
conscienciológica; o efeito das autovivências quanto à percepção da passagem do tempo.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da passagem evolutiva do tempo; as neossinapses derivadas do aproveitamento útil do tempo.
Ciclologia: o ciclo sementeira lúcida–colheita qualificada; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo ressoma-crescimento-maturidade-envelhecimento-dessoma;
o ciclo vital semear-regar-germinar-crescer-colher.
Enumerologia: o ato de semear o voluntariado conscienciológico e o fato de colher
amparo de função; o ato de semear e regar as sementes intelectivas e o fato de colher polimatia;
o ato de semear autorganização crescente e o fato de colher produtividade qualificada; o ato de
semear palavras acolhedoras e o fato de colher intercompreensão; o ato de semear a megagescon
e o fato de colher o autorrevezamento autoral; o ato de semear o paradigma conscienciológico
e o fato de colher a Era Consciencial; o ato de semear a reurbex e o fato de colher a mudança de
patamar evolutivo do Planeta.
Binomiologia: o binômio preparação-realização; o binômio patológico pressa-açodamento; o binômio medida do tempo–medida da evolução.
Interaciologia: a interação dos aportes aplicados na autoproéxis; a interação persistência para plantar–paciência para colher; a interação patológica prazo fatal–ansiosismo.
Crescendologia: o crescendo tempo de semear–tempo de colher; o crescendo autoproéxico fase preparatória–fase de realização–fase de autauditoria; o crescendo tempo proexológico–tempo maxiproexológico; o crescendo semeadura da juventude–colheita da maturidade;
o crescendo semeadura do livro–colheita da leitura; o crescendo semeadura de verpons–colheita
de heterocríticas; o crescendo completismos diários–compléxis–multicompléxis; o crescendo do
Índice das Faixas Etárias Humanas.
Trinomiologia: o trinômio prioridade-objetividade-produtividade; o trinômio intermissivista-conscienciólogo-paraconscienciólogo; o trinômio automotivação-trabalho-lazer favorecendo o aproveitamento do tempo; o trinômio passado-presente-futuro.
Polinomiologia: o polinômio extrapolacionismo-euforin-primener-cipriene; o polinômio
artigo-verbete-livro-tratado; o polinômio tempo de acolher–tempo de orientar–tempo de encaminhar–tempo de acompanhar (follow up).
Antagonismologia: o antagonismo tempo aproveitado / tempo desaproveitado; o antagonismo deixar a vida levar / direcionar a própria vida; o antagonismo tempo de ganhar / tempo
de perder; o antagonismo tempo de falar / tempo de calar.
Paradoxologia: o paradoxo de a semeadura tarística poder ser realizada pelo reciclante na meia-idade e a colheita mentalsomática pelo jovem inversor; o paradoxo de a semeadura interassistencial sem expectativa de retorno poder gerar colheita ampla; o paradoxo de
a oportunidade de plantio de interassistência hoje, poder já constituir colheita de retroassistencialidade.
Politicologia: a proexocracia; a evoluciocracia; a cronocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço no aproveitamento das oportunidades de semeadura
pró-evolutiva.
Filiologia: a cronofilia; a proexofilia.
Sindromologia: a superação da síndrome da pressa; a evitação da síndrome do autodesperdício; o sobrepairamento da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de matar tempo com inutilidades; a mania de procrastinar.
Mitologia: o mito de Clio; o mito da colheita sem semeadura.
Holotecologia: a cronoteca; a mnemoteca; a anuarioteca; a sincronoteca; a teaticoteca;
a evolucioteca; a proexoteca.
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Interdisciplinologia: a Cronoproexologia; a Cronoevoluciologia; a Intermissiologia;
a Paracronologia; a Cronoconscienciometrologia; a Maxiproexologia; a Autodiscernimentologia;
a Antidesperdiciologia; a Farturologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o grupo evolutivo.
Masculinologia: o intermissivista; o proexista; o maxiproexista; o inversor; o reciclante;
o retomador de tarefa; o anticronocida.
Femininologia: a intermissivista; a proexista; a maxiproexista; a inversora; a reciclante;
a retomadora de tarefa; a anticronocida.
Hominologia: o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapiens cronevolutiologus;
o Homo sapiens temporalis; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo
sapiens prioritarius; o Homo sapiens cosmoethicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo autoproéxico tempo de semear–tempo de colher = a progressão cronêmica da semeadura do livro pessoal tarístico visando à colheita futura da megagescon
autorrevezamentológica; crescendo maxiproéxico tempo de semear–tempo de colher = a progressão cronêmica dos empreendimentos evolutivos grupais por meio da semeadura das Cognópolis,
visando à colheita futura do Estado Mundial.
Culturologia: a cultura da Ressomatologia; a cultura da Autorrevezamentologia; a cultura da valorização do tempo consciencial.
Produtividade. Sob a ótica da Completismologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, listagem não exaustiva de 30 tipos de colheita farta verificável na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (Ano-base: 2018):
01. Safra de artigos conscienciológicos.
02. Safra de autopesquisadores.
03. Safra de autores.
04. Safra de consciencioterapeutas.
05. Safra de cursos conscienciológicos.
06. Safra de dicionários temáticos.
07. Safra de dinâmicas parapsíquicas.
08. Safra de docentes conscienciológicos.
09. Safra de duplas evolutivas.
10. Safra de elders.
11. Safra de epicons.
12. Safra de gescons.
13. Safra de ICs.
14. Safra de intelectuais.
15. Safra de intermissivistas.
16. Safra de inversores existenciais.
17. Safra de laboratórios de autopesquisa.
18. Safra de leitores lúcidos.
19. Safra de líderes interassistenciais.
20. Safra de neoenciclopedistas.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Safra de neoideias.
Safra de neoverbetes.
Safra de ortopensatas.
Safra de periódicos conscienciológicos.
Safra de polímatas.
Safra de preceptores.
Safra de reciclantes existenciais.
Safra de tares.
Safra de tenepessistas.
Safra de verpons.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo tempo de semear–tempo de colher, indicados
para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autauditoria quinquagenária: Autoproexogramologia; Neutro.
02. Autoteste da evolução cronológica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
03. Clivagem evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
04. Colheita intrafísica: Evoluciologia; Homeostático.
05. Cronêmica pessoal: Cronologia; Neutro.
06. Cronoconscienciometrologia: Cronoevoluciologia; Neutro.
07. Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
08. Inteligência paracontextual: Parapercucienciologia; Neutro.
09. Passagem do tempo: Paracronologia; Neutro.
10. Primeiro tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Segundo tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
12. Sementeira intrafísica: Autoproexologia; Homeostático.
13. Senso de timing: Autolucidologia; Homeostático.
14. Subintrância cronêmica: Paracronologia; Neutro.
15. Tempo proexogênico: Cronoproexometria; Homeostático.

AS CONSCIÊNCIAS ATILADAS QUANTO AO CRESCENDO
TEMPO DE SEMEAR–TEMPO DE COLHER EM RELAÇÃO
ÀS AUTO E MAXIPROÉXIS, APROVEITAM OS MOMENTOS
EVOLUTIVOS PARA O CULTIVO DAS AÇÕES TARÍSTICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, avalia a importância do continuum semeadura-colheita ao longo do ciclo evolutivo pessoal e grupal? Já iniciou a apanha da interassistência
cultivada ao longo da atual ressoma?
Bibliografia Específica:
1. Manfroi, Eliana; Antidesperdício Consciencial: Escolhas Evolutivas na Era da Fartura; apres. Mabel
Teles; 230 p.; 3 seções; 21 caps.; 22 citações; 2 E-mails; 41 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 4 testes; 30 notas; 104
refs.; 2 webgrafias; 1 anexo; alf.; geo.; ono.; 23 x 16 cm; enc.; Editares;Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 83 a 90.
2. 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.; 3 Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; página 392.
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3. Idem; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572
p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5
x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 104 e 105.
4. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema 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 198, 333, 635
e 733.

E. M. M.
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CRESCENDO

TRAFARISMO-TRAFORISMO
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo trafarismo-traforismo é o progresso gradativo de superação da
postura derrotista ou pessimista da conscin, homem ou mulher, sobre si e os demais, mediante
assunção de perspectiva homeostática na análise pessoal de qualquer situação experienciada ou
consciência com a qual se relacione.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecerse; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O vocábulo traço vem do idioma Latim, tractiare, e este de trahere, ―tirar; puxar; arrastar; mover dificultosa ou lentamente; rolar; levar de rojo; puxar para si; atrair‖. Surgiu no Século XVI. O termo fardo é regressivo de fardel, provém do
idioma Francês, fardeau, ―coisa(s) mais ou menos volumosa(s) ou pesada(s), destinada(s)
a transporte; carga; pacote; o que moralmente custa suportar‖. Apareceu no Século XIII. O sufixo
ismo provém do idioma Grego, ismós, ―doutrina; escola; teoria ou princípio artístico, filosófico,
político ou religioso; ato, prática ou resultado de; peculiaridade de; ação; conduta; hábito ou qualidade característica de; quadro mórbido; condição patológica‖. A palavra força provém do idioma Latim, fortia, de fortis, ―forte; robusto; vigoroso; corpulento; grande; poderoso; ativo; corajoso; virtuoso; formoso‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Crescendo pessimismo-otimismo. 2. Crescendo derrotismo-positividade.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo trafarismo-traforismo, crescendo trafarismo-traforismo espontâneo e crescendo trafarismo-traforismo forçado são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 1. Marasmo evolutivo. 2. Crescendo trafarismo-trafalismo.
Estrangeirismologia: o upgrade do status quo; o work in progress; o being in the zone;
o crescendum evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Recexologia.
Citaciologia. Eis 4 citações reflexivas, associadas ao tema: – Não há nada permanente,
exceto a mudança (Heráclito, 540–480 a.e.c.). Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço (Immanuel Kant, 1724–
–1804). A gente não se liberta de um hábito atirando-o pela janela: é preciso fazê-lo descer a escada, degrau por degrau (Mark Twain, 1835–1910). Não sabendo que era impossível, foi lá e fez
(Mark Twain).
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular pertinente ao tema: – Recéxis: viragem traforista.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da autossuperação; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a reciclagem pensênica; o progresso paulatino e contínuo da maneira de pensenizar; o hábito de pensenizar grande.
Fatologia: a troca de lentes ao olhar a realidade; o autoposicionamento traforista;
a profilaxia do foco na falta; o rompimento com a autoimagem de vítima; a superação da pusilanimidade neofóbica; a mudança de patamar evolutivo; a priorização dos trafores alheios enquanto
propulsores da reconciliação; o ato de sair de si para interassistir; o crescimento das realizações
evolutivas; o ganho de confiança para a autotransformação; a busca da postura abertista; a substi-
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tuição da reclamação pela gratidão; a valorização crescente dos momentos de virada evolutiva;
a profilaxia da pusilanimidade; o desapego dos ganhos secundários; a reciclagem das incoerências; a descoberta dos conceitos conscienciológicos a partir do posicionamento pela reciclagem
intraconsciencial (recin); a superação dos trafares contribuindo para a formação docente conscienciológica; a percepção e assunção de trafores; a autodisponibilidade para consecução da proéxis; a conquista do epicentrismo consciencial; o alargamento ideativo da cosmovisão pessoal
e ambiental.
Parafatologia: a intoxicação energética decorrente da condição de conscin-esponja;
a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a autanálise das frequências energéticas;
a substituição da insegurança energética pela autoconfiança parapsíquica; o autoposicionamento
evolutivo profilático do autassédio; a autodefesa energética antiansiedade; a expansão da pararrealidade pessoal; a ampliação do entendimento do fluxo cósmico; a teática do cuidado holossomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Autoradologia–exemplarismo pessoal; o sinergismo autocrítica–reciclagem existencial; o sinergismo da aplicação dos trafores na superação dos trafares.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio da megafraternidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da evolutividade continuada.
Tecnologia: a técnica da escrita organizadora de pensamentos; a técnica da reciclagem
existencial (recéxis); a técnica de mais 1 ano de vida intrafísica; a técnica da esnobação cosmoética.
Voluntariologia: o voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC) propulsor das
reciclagens.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Parapoliticologia.
Efeitologia: o efeito da atualização da autoimagem; o efeito halo das automanifestações; o efeito da ruptura cosmoética de amizades antievolutivas; o efeito da natural desconexão
com amizades ociosas.
Neossinapsologia: a conquista de neossinapses evolutivas; as neossinapses necessárias
à construção do hábito de autenfrentamento.
Ciclologia: o ciclo da autovivência renovadora autocrítica-conclusão-recin-autossuperação; o rompimento do ciclo lamentação-autassédio-heterassédio-contrafluxos; a superação do
ciclo vítima-perseguidor-salvador.
Enumerologia: a primazia do paradigma consciencial sobre o paradigma material; a primazia do ser sobre o estar; a primazia do amparo sobre o assédio; a primazia do aporte sobre
o contrafluxo; a primazia do mentalsoma sobre o psicossoma; a primazia do silêncio interno sobre o barulho externo; a primazia da visão de conjunto sobre a parte patológica. A mudança autovitimização-autorado; a mudança submissão-interdependência; a mudança fardo existencial–
–vida evolutiva; a mudança conformismo–criticidade construtiva; a mudança monoideísmo-autodestravamento; a mudança adicção emocional–convivialidade sadia; a mudança pessimismo-otimismo. A conversão de aprendiz em docente; a conversão de problema em desafio; a conversão
de erro em aprendizado; a conversão de crise em oportunidade; a conversão de preguiça em continuísmo; a conversão de reatividade em resiliência; a conversão de egocentrismo em policentrismo.
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Binomiologia: o binômio frustração–aspiração evolutiva; a teática do binômio admiração-discordância; o binômio autenfrentamento-autossuperação; o binômio autoconhecimento–
–melhoria consciencial; o binômio errofobia–estagnação evolutiva.
Interaciologia: a interação crise de crescimento–ultrapassagem de gargalo; a interação
racionalidade-reflexão; a interação traforologia-solidariedade-megafraternidade; a interação
coragem-autenfrentamento-viragem.
Crescendologia: o crescendo trafarismo-traforismo; o crescendo patologia-autocura;
o crescendo belicismo–pacificação íntima; o crescendo da Escala Evolutiva das Consciências;
o crescendo reciclagem existencial–reciclagem intraconsciencial; o crescendo heteronomia-autonomia; o crescendo do voluntariado conscienciológico.
Trinomiologia: o trinômio dialético tese-antítese-síntese; o trinômio reeducativo exposição-refutação-renovação; o trinômio processual conhecimento-liquidação-execução; o trinômio jurídico petição do ego–contestação mentalsomática–decisão consciencial.
Polinomiologia: o polinômio autestima-assertividade-miniacerto-segurança.
Antagonismologia: o antagonismo mundo sensível / mundo das ideias; o antagonismo
coadjuvante / protagonista; o antagonismo máscara consciencial / autenticidade; o antagonismo
controle / confiança; o antagonismo perfeccionismo / detalhismo; o antagonismo vitimização
/ responsabilidade; o antagonismo autocorrupção / autocrítica; o antagonismo desconexão / conexão; o antagonismo mágoa / perdão; o antagonismo retribuição / restauração.
Paradoxologia: o paradoxo de realizar o aparentemente impossível; o paradoxo de
acertar quando se aceita o erro; o paradoxo de a zona de conforto gerar desconforto.
Politicologia: a autevoluciocracia; a autoconscienciocracia; a autoproexocracia; a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a meritocracia; a recexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada ao autodesassédio; a lei de ação e reação;
a lei de causa e efeito; as paraleis.
Filiologia: a decidofilia; a neofilia; a recexofilia; a recinofilia; a evoluciofilia; a proexofilia; a autopesquisofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a superação da decidofobia; a eliminação da autofobia; a reciclagem da errofobia causada pelo orgulho limitante.
Sindromologia: a superação da síndrome da apriorismose; a superação da síndrome da
pré-derrota; a superação da síndrome da insegurança.
Maniologia: a mania de se nivelar por baixo; a mania de se considerar ―administrador do
Cosmos‖; a mania de ―desviar o olhar‖ (fuga) sendo substituída pela postura de ―olhar nos olhos‖
(enfrentamento).
Mitologia: o mito da perfeição; o mito da autossuficiência; o mito do controle absoluto;
o mito da intrafisicalidade; o mito de Atlas (carregar o mundo às costas) revivido pela conscin
trafarista; o mito do salvacionismo.
Holotecologia: a recexoteca; a recinoteca; a tecnoteca; a experimentoteca; a volicioteca;
a coerencioteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Recexologia; a Evoluciologia; a Parapatologia; a Experimentologia; a Paradireitologia; a Parapoliticologia; a Paradiplomaciologia; a Traforismologia; a Conviviologia; a Autopesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin vitimizada; a conscin reciclante; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o traforista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente;
o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
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Femininologia: a traforista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora
consciente; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens traforisticus;o Homo sapiens conscientiologus; o Homo
sapiens intellegens; o Homo sapiens laboriosus; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens semperaprendens.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo trafarismo-traforismo espontâneo = o evidenciado na reciclagem invexológica, antecipada e profilática; crescendo trafarismo-traforismo forçado = o evidenciado na reciclagem existencial tardia, decorrente de melancolia intrafísica (melin).
Culturologia: a cultura do autodessassédio.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo trafarismo-traforismo, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ampliação do mundo pessoal: Recexologia; Neutro.
02. Antivitimologia: Holomaturologia; Homeostático.
03. Autossuperação prioritária: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
04. Crescendo egocentrismo-interassistencialidade: Recexologia; Homeostático.
05. Crescendo melin-autossuperação: Autorrecexologia; Neutro.
06. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
07. Descensão cosmoética: Evoluciologia; Homeostático.
08. Dia poliânico: Traforismologia; Neutro.
09. Opção pelo autodesassédio: Voliciologia; Homeostático.
10. Paralei: Paradireitologia; Homeostático.
11. Polianismo terapêutico: Criticologia; Homeostático.
12. Predisponência à reciclagem: Recexologia; Homeostático.
13. Princípio do posicionamento pessoal: Autodefinologia; Homeostático.
14. Recin: Recexologia; Homeostático.
15. Viragem autevolutiva: Autevoluciologia; Homeostático.

A AUTOSSUPERAÇÃO DA POSTURA TRAFARISTA DEMANDA CORAGEM E AUTENFRENTAMENTO HABITUAIS, MEDIANTE TRAFORIZAÇÃO AUTABSOLUTISTA E COSMOÉTICA
NA VIRAGEM PROPORCIONADORA DA AUTEVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, necessita empreender a viragem postura trafarista–postura traforista? Aplica a técnica da autoconscienciometria na identificação dos aspectos
a reciclar?
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CRESCENDO VERBETE-LIVRO
(GESCONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O crescendo verbete-livro é o processo de expansão, ampliação e aprofundamento de única ou mais entradas neoenciclopédicas até a produção e publicação de gescon pessoal, de temática similar, ao modo de técnica conscienciografológica.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do
idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O termo verbo deriva do idioma Latim,
verbum, ―palavra; vocábulo; termo; expressão‖, opondo-se a res, ―coisa; realidade‖. Surgiu em
1279. O sufixo ete, ―diminutivo‖, apareceu no Século XV. O vocábulo verbete surgiu em 1881.
A palavra livro deriva do idioma Latim, liber, ―livro‖. Apareceu no Século XI.
Sinonimologia: 1. Crescendo entrada enciclopédica–gescon. 2. Crescendo verbete–
–obra conscienciológica. 3. Progressão verbete–livro tarístico.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo verbete-livro, minicrescendo verbetelivro e maxicrescendo verbete-livro são neologismos técnicos da Gesconologia.
Antonimologia: 1. Crescendo artigo-livro. 2. Crescendo pensata-livro. 3. Crescendo
capítulo de livro–gestação consciencial.
Estrangeirismologia: a obra do verbetógrafo-autor transformada em e-book; o timing
adequado para transformar verbete em obra tarística.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamento do autodiscernimento
quanto à Autoradologia Conscienciológica.
Filosofia: o Cosmovisionismo; o Universalismo; o Neoenciclopedismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do atilamento conscienciográfico; o holopensene
pessoal da verbetografia contínua; o holopensene da Enciclopediologia; os grafopensenes; a grafopensenidade; o materpensene do autorado conscienciológico; os nexopensenes; a nexopensenidade; a retrofôrma holopensênica favorecedora da escrita.
Fatologia: a progressão dos verbetes pessoais em obras publicadas; o ensaio autoral
realizado na elaboração da entrada enciclopédica; o fato de vários verbetes sobre única temática
poderem constituir sumário de neolivro; a produção verbetográfica de fôlego anunciando a obra
esclarecedora; os aportes pró-autorado na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a Associação Internacional Editares; a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); a União Internacional dos Escritores da Conscienciologia (UNIESCON); a preceptoria autoral; a preceptoria verbetográfica; a ampliação do
verbete à obra técnica por meio do detalhismo e da exaustividade; a série de verbetes em torno de
eixo temático do mesmo autor; o livro explicitando as autossuperações; a repercussão da defesa
verbetográfica de tema polêmico, sinalizando a pertinência em expandir o tema; o livro inspirado
na estrutura do verbete da Enciclopédia da Conscienciologia; a expansão das associações de ideias das seções verbetográficas; a estilística personalíssima do verbetógrafo-autor; o trafor da escrita presente na produção verbetográfica profícua; o fato de o escritor produtivo poder ser
também o leitor assíduo; o fato de o verbete poder ser a antessala da obra pessoal; o fato possível
de os 500 primeiros verbetógrafos da Conscienciologia publicarem, no mínimo, 5 centenas de
obras tarísticas.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autorrevezamento autoral multiexistencial calculado; os insigths paraperceptivos inspiradores de temas de verbetes; o amparo extrafísico técnico de função pró-autorado; as dinâmicas parapsíquicas centradas no
processo da produção escrita; as evocações de consciexes afinizadas com as temáticas autorais;
a pangrafia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo verbetografia-autorado; o sinergismo desrepressão grafopensênica–produção conscienciográfica.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP) do verbetógrafo e do escritor; o princípio “nenhum dia sem linha”; o princípio do posicionamento pessoal (PPP) do enciclopedista ao expandir verbete pessoal; a utilização do princípio da descrença (PD).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do verbetógrafo-autor; o código
grupal de Cosmoética (CGC) dos escritores conscienciológicos.
Teoriologia: a teoria da Conscienciografologia; a teoria da Crescendologia.
Tecnologia: as técnicas conscienciográficas; a técnica gesconológica de transformar
verbete em livro; a técnica dos 50 verbetes; as técnicas verbetográficas.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico das Instituições Conscienciocêntricas (ICs) voltado à produção neoenciclopédica e gesconográfica tarística; o voluntariado da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica; o voluntariado da Associação
Internacional Editares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico Tertuliarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verbetógrafos.
Efeitologia: o efeito do autorado pró-evolutivo; o efeito cascata do domínio da técnica
verbetográfica; o efeito do continuísmo conscienciográfico; o efeito do autorado conscienciológico.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas da produção assídua de textos tarísticos.
Ciclologia: o ciclo autoverbetográfico; o ciclo artigo-verbete-livro.
Enumerologia: a palavra; a frase; o parágrafo; a página; o capítulo; a obra; a coletânea.
O título; a especialidade; a definição; os fatos; os parafatos; os argumentos; a frase enfática.
A pensata; o megapensene trivocabular; o artigo; o verbete; o livro pessoal; o tratado técnico;
a enciclopédia.
Binomiologia: o binômio verbetógrafo–autor de livro; o binômio linha editorial da ENCYCLOSSAPIENS–linha editorial da EDITARES; o binômio equipe de revisores–equipe de pareceristas; o binômio lexicógrafo-verbetógrafo; o binômio Tertuliarium–sessão de autógrafos.
Interaciologia: a interação dos aportes autorais.
Crescendologia: o crescendo verbete-livro; o crescendo das gescons tarísticas; o crescendo dos autores conscienciológicos; o crescendo dos verbetógrafos; o crescendo dos livros publicados pela Editares; o crescendo verbete–livro pessoal–megagescon coletiva.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer aplicado à produção de verbetes
e livros.
Polinomiologia: o polinômio tema-título-defesa-publicação; o polinômio ler-escrever-revisar-publicar.
Antagonismologia: o antagonismo livro da tacon / livro da tares; o antagonismo engavetar / publicar; o antagonismo verbete único / múltiplos verbetes; o antagonismo síndrome do
segundo livro / continuísmo conscienciográfico; o antagonismo consciência disgráfica / consciência gráfica.
Paradoxologia: o paradoxo de o verbete conscienciológico constituir minipeça de megagescon coletiva, mas poder tornar-se gescon individual.
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Politicologia: a política editorial da Enciclopédia da Conscienciologia; a política editorial da Editares.
Legislogia: a lei do maior esforço em transformar verbetes em livros.
Filiologia: a verbetofilia; a gesconofilia; a leiturofilia; a grafoproexofilia; a conscienciografofilia; a autorrevezamentofilia; a autodiscernimentofilia; a grafofilia do escritor assíduo.
Fobiologia: a resolução da gesconofobia; a grafofobia superada; a profilaxia da bibliofobia.
Sindromologia: a superação da síndrome da inércia grafopensênica; o sobrepairamento
da síndrome do autodesperdício; o sobrepujamento da síndrome da autossubestimação; a derrocada da síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a mania de escrever e não publicar; a mania de sacralizar a escrita de livro
pessoal; a mania de eximir-se da gesconografia alegando não ter tema para escrever; a mania de
não ler a produção conscienciográfica dos compassageiros; a mania de dramatizar a publicação de
livro e a defesa de verbete.
Mitologia: o mito do livro perfeito; o mito do verbete com revisão zero.
Holotecologia: a encicloteca; a cognoteca; a lexicoteca; a pensenoteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca; a metodoteca; a pesquisoteca; a lucidoteca.
Interdisciplinologia: a Gesconologia; a Verbetologia; a Conscienciografologia; a Neoenciclopediologia; a Grafopensenologia; a Detalhismologia; a Exaustivologia; a Autorrevezamentologia; a Materpensenologia; a Autodiscernimentologia; a Grafoproexologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin verbetógrafa-autora; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o escritor; o autor; o argumentador; o lexicógrafo; o aluno do Programa Verbetografia; o detalhista; o cosmanalista; o tertuliano; o teletertuliano.
Femininologia: a escritora; a autora; a argumentadora; o lexicógrafo; a aluna do Programa Verbetografia; a detalhista; a cosmanalista; a tertuliana; a teletertuliana.
Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens
encyclopaedologus; o Homo sapiens encyclomaticus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens lexicologus; o Homo sapiens maxiproexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicrescendo verbete-livro = aquele no qual a entrada enciclopédica
evolui para manual sobre a superação de trafar pessoal; maxicrescendo verbete-livro = aquele no
qual a entrada enciclopédica evolui para a megagescon sobre especialidade conscienciológica.
Culturologia: a cultura da Conscienciografologia; a cultura neoenciclopédica; a cultura da edição conscienciológica.
Exemplário. Segundo a Gesconologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 12 títulos
de livros conscienciológicos inpirados em verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia (Data-base: julho de 2017), seguidos do ano de publicação, do autor da referida obra, da entrada enciclopédica equivalente e da data de defesa no Tertuliarium:
01. Autenticidade Consciencial: 2012; Tony Musskopf (1978–). Verbete homônimo do
autor defendido em 23.04.2011.
02. Antibagulhismo Energético: 2015; Kátia Arakaki (1971–). Verbete homônimo da
autora defendido em 17.01.2014.
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03. Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida: 2015; Tatiana Lopes (1977–). Verbete
Desenvolvimento Projetivo (entre outros sobre a temática projetiva) da autora, defendido em
21.11.2015.
04. Dinâmicas Parapsíquicas: 2011; Moacir Gonçalves (1943–) e Rosemary Salles
(1968–). Verbete homônimo de autoria de Moacir Gonçalves, defendido em 10.10.2012.
05. Higiene Consciencial: 2016; Eduardo Martins (1973–). Verbete homônimo de autoria de Waldo Vieira, defendido em 08.07.2008.
06. Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica: 2015; Sandra Tornieri (1967
–). Verbete homônimo da autora defendido em 02.03.2013.
07. Oportunidade de Viver: 2014; Dayane Rossa (1975–). Verbete homônimo da autora
defendido em 30.03.2011.
08. Parapsiquismo na Infância: 2014; Lilian Zolet (1980–). Verbete Infante Parapsíquico, da autora, defendido em 09.12.2011.
09. Prescrições para o Autodesassédio: 2016; Maximiliano Haymann (1973–). Verbete
Autoprescrição Desassediadora, do autor, defendido em 19.10.2015.
10. Sensos Evolutivos & Contrassensos Regressivos: 2017; Adriana Lopes (1965–).
Obra construída a partir de 11 verbetes da autora sobre sensos homeostáticos, em contraponto
com outras 11 entradas enciclopédicas nosográficas.
11. Síndrome do Impostor: 2017; Adriana Kauati (1970–). Verbete homônimo da autora, defendido em 28.10.2012.
12. Síndrome do Ostracismo: 2011; Maximiliano Haymann (1973–). Verbete homônimo de autoria de Waldo Vieira (1932–2015), defendido em 27.03.2007.
Curiosologia. No caminho oposto ao crescendo verbete-livro, contudo não menos importante, a consciencióloga e escritora Málu Balona (1946–), autora do livro Síndrome do Estrangeiro, publicado em 1998 (primeira edição), apresentou verbete homônimo no Tertuliarium no
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC), em 15.07.2017.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo verbete-livro, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiautomarasmologia: Gesconologia; Homeostático.
02. Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
03. Autorado: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Crescendo verbetógrafo-maxiproexista: Maxiproexologia; Homeostático.
05. Edição conscienciográfica: Comunicologia; Neutro.
06. EDITARES: Conscienciocentrologia; Neutro.
07. Enciclopensenidade: Neoenciclopediologia; Neutro.
08. ENCYCLOSSAPIENS: Enciclopediologia; Homeostático.
09. Expediente neoenciclopediológico: Maxiproexologia; Homeostático.
10. Holopensene bibliográfico: Grafopensenologia; Neutro.
11. Legadologia Enciclopédica: Neoenciclopediologia; Homeostático.
12. Livro: Mentalsomatologia; Neutro.
13. Materpensene autoral: Grafopensenologia; Neutro.
14. Priorização mentalsomática: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Verbetarium: Enciclopediologia; Homeostático.
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AMPLIAR VERBETE CONSCIENCIOLÓGICO PARA LIVRO
TARÍSTICO CONSTITUI TÉCNICA MENTALSOMÁTICA AVANÇADA, PASSÍVEL DE SER APLICADA POR TODO VERBETÓGRAFO LÚCIDO QUANTO AO AUTORREVEZAMENTO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, considera transformar a autopesquisa publicada
na Enciclopédia da Conscienciologia em livro? Quantos livros oriundos de verbetes já leu e quais
os proveitos obtidos?
Bibliografia Específica:
01. Arakaki, Kátia; Antibagulhismo Energético: Manual; revisores Erotides Louly; Flávio Buononato;
& Sandra Tornieri; 240 p.; 23 caps.; 13 citações; 2 filmes; 50 enus.; 1 questionário; 1 teste; glos. 99 termos; 110 refs.;
2 filmes; 2 programas televisivos; 1 curiosidade; alf.; 21 x 21 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu,
PR; 2015; páginas 11 a 215.
02. Gonçalves, Moacir; & Salles, Rosemary; Dinâmicas Parapsíquicas: Desenvolvimento do Parapsiquismo
na Prática; pref. Cristina Arakaki; revisores Antonio Pitaguari; et al.; 308 p.; 2 seções; 28 caps.; 1 CD- ROOM; 14
dinâmicas propostas; 17 E-mails; 1 entrevista; 103 enus.; 1 foto; 33 ilus.; 2 microbiografias; 32 relatos pessoais; 6 tabs.;
5 técnicas; 16 websites; glos. 238 termos; 1 nota; 16 refs.; 5 anexos; alf.; 23,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 13 a 265.
03. Haymann, Maximiliano; Síndrome do Ostracismo: Mecanismos e Autossuperação; pref. Waldo Vieira;
revisores Erotides Louly; Helena Araujo; & Julieta Mendonça; 218 p.; 5 seções; 24 caps.; 17 E-mails; 134 enus.;
2 fluxogramas; 1 foto; 1 microbiografia; 2 tabs.; 16 websites; glos. 152 termos; 5 filmes; 202 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.;
ono.; 23,5 x 16 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 13 a 183.
04. Idem; Prescrições para o Autodesassédio; revisores Ivelise Vicenzi; et al.; 216 p.; 4 seções; 36 caps.; 24
E-mails; 88 enus.; 1 esquema; 1 fluxograma; 1 foto; 1 microbiografa; 4 tabs.; 21 websites; glos. 168 ter-mos; 63 refs.; 28
webgrafias; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016; páginas 11 a 184.
05. Kauati, Adriana; Síndrome do Impostor e a Vida Acadêmica; Artigo; Interparadigmas: A Revista de
Doutores da Conscienciologia; Anuário; Ano 1; N. 1; 1 E-mail; 22 enus.; 1 minicurrículo; 33 refs.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; páginas 75 a 88.
06. Lopes, Adriana; Sensos Evolutivos & Contrasensos Regressivos: O Estudo Contraponteado do Autodiscernimento quanto à Maturidade Consciencial; pref. Antonio Pitaguary; revisores Dayane Rossa; et al.; 640 p.; 3 seções
44 caps.; 9 citações; 391 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 8 tabs.; 22,5 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares;
Foz do Iguaçu, PR; 2017; páginas 19 a 610.
07. Lopes, Tatiana; Desenvolvimento da Projetabilidade Lúcida; pref. Dulce Daou; revisores Dayane Rossa;
et al.; 160 p.; 25 E-mails; 58 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 22 websites; glos 179 termos; 60 refs.; 1 anexo; alf.; 21 x 14
cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 10 a 160.
08. Martins, Eduardo; Higiene Consciencial; pref. Rui Bueno; revisor Equipe de Revisores da Editares; 392
p.; 1 foto; 1 microbiografia; 6 infográficos; 59 refs.;ono.; 23 x 16 cm.; br.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2016; páginas 19 a 380.
09. Musskopf, Tony; Autenticidade Consciencial; pref. Kátia Arakaki; revisores Claudio Lima; et al.; 376
p.; 6 seções; 107 caps.; 71 abrevs.; 22 E-mails; 155 enus.; 81 estrangeirismos; 1 microbiografia; 1 questionário da
autenticidade consciencial com 10 perguntas e 10 respostas; 3 tabs.; 19 websites; glos. 237 termos; glos. 11 termos
(neológico especializado); 6 filmes; 508 refs.; 1 anexo; alf.; geo.; ono.; 23,5 x 16,5 cm; br.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2012; páginas 11 a 340.
10. Rossa, Dayane; Oportunidade de Viver: Estudo Sobre a Existência Humana e o Sentido da Vida; pref.
Amin Lascani; revisores Equipe de Revisores da Editares; 328 p.; 8 seções; 47 caps.; 22 E-mails; 192 enus.; 1 foto; 1 minicurrículo; 2 tabs.; 20 websites; glos. 179 termos; 10 filmes; 199 refs.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional
Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 17 a 280.
11. Tornieri, Sandra; Mapeamento da Sinalética Energética Parapsíquica; pref.; Hernande Leite; revisores
Mabel Teles; et al.; 296 p.; 4 seções; 55 caps.; 1 citação; 23 E-mails; 153 enus.; 1 fotos;1 microbiografia; 55 pensatas; 11
uestionamentos; 1 tab.; 11 técnicas; 2 testes; 21 websites; glos. 210 termos; 6 filmes; 51 refs.; 1 anexo; 2 apênds.; alf.; 21
x 14 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2015; páginas 23 a 256.
12. 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 Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 13 a 150.
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CRESCENDO

VERBETÓGRAFO-MAXIPROEXISTA
(MAXIPROEXOLOGIA)
I. Conformática

Definologia. O crescendo verbetógrafo-maxiproexista é o processo de autoinserção do
autor, ou autora, de neoverbetes da Enciclopédia da Conscienciologia na maxiproéxis grupal,
através do autorado tarístico, base da Revezamentologia Multiexistencial, pessoal e grupal.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crescendo provém do idioma Italiano, crescendo, e este do idioma Latim, crescendum, de crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecerse; aumentar; multiplicar-se‖. Apareceu em 1873. O termo verbo vem do idioma Latim, verbum,
―palavra; vocábulo; termo; expressão‖, opondo-se a res, ―coisa; realidade‖. Apareceu em 1279.
O sufixo ete, ―diminutivo‖, surgiu no Seculo XV. A palavra verbete apareceu em 1881. O elemento de composição grafia procede do idioma Grego, graphe, ―escrita; escrito; convenção; documento; descrição‖. O elemento de composição maxi deriva do idioma Latim, maximus, superlativo de magnus, ―grande‖. O vocábulo programação provém igualmente do idioma Latim,
programma, ―publicação por escrito; edital; cartaz‖, e este deriva do idioma Grego, programma,
―ordem do dia; inscrição‖. Apareceu no Século XX. A palavra existencial vem do idioma Latim
Tardio, existentialis, ―existencial‖, de existere, ―aparecer; nascer; deixar-se ver; mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real‖. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Crescendo neoverbetógrafo-megaproexista. 2. Crescendo autor verbetográfico–proexista policármico. 3. Crescendo redator de neoverbete–proexista latu senso.
4. Crescendo enciclopedista conscienciológico–integrante da maxiproéxis grupal.
Neologia. As 3 expressões compostas crescendo verbetógrafo-maxiproexista, crescendo
verbetógrafo–maxiproexista inicial e crescendo verbetógrafo–maxiproexista avançado são neologismos técnicos da Maxiproexologia.
Antonimologia: 1. Crescendo ficcionista inócuo–antiproexista. 2. Crescendo verbetógrafo convencional–miniproexista. 3. Crescendo verbetógrafo eletronótico–cientista convencional.
Estrangeirismologia: o crescendum dos posicionamentos grupais evolutivos; o upgrade
proéxico; o tour de force grupal evidenciado na megagescon coletiva.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoinserção verbetográfica maxiproexológica.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Maxiproéxis: policarmalidade teática. Enciclopedista: arauto evolutivo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da verbetografia conscienciológica; o holopensene
pessoal maxiproexológico; a fôrma holopensênica das Cognópolis favorecendo a autoinclusão
maxiproexista; os maxiproexopensenes; a maxiproexopensenidade; os ortografopensenes; a ortografopensenidade; a grupopensenidade qualificada pela meta evolutiva coletiva; a retilinearidade
autopensênica do continuísmo verbetográfico; a irresistibilidade materpensênica do aglutinador
maxiproexista.
Fatologia: o autorado maxiproexológico; o ato de subsumir a vontade pessoal às necessidades grupais; a opção lúcida pela própria inserção maxiproexológica; a ampliação dos horizontes proexológicos; os talentos pessoais desperdiçados na autexclusão verbetográfica; a postergação dos compromissos evolutivos relativos às gescons policármicas; a despriorização negligente do intermissivista inadaptado em relação à maxiproéxis; a esnobação de megaoportunidade
evolutiva ao excluir-se da Enciclopédia da Conscienciologia; a minidissidência em relação à ma-
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xiproéxis ao eximir-se de publicar as autopesquisas; a interação dos recebimentos relativos à maxiproéxis; a aplicação do megatrafor gesconológico; a euforia percebida após a estreia verbetográfica do enciclopedista jejuno; a certeza da inscrição definitiva no megaempreendimento da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o mapeamento da identidade interassistencial na área da tares gráfica; os compassageiros evolutivos dentro da maxiproéxis; a convergência dos esforços pessoais no desenvolvimento da produção verbetográfica; os trafores
grafotarísticos individuais potencializados na proéxis grupal; a reunião inédita de tantos intermissivistas verbetógrafos em determinado momento evolutivo; a aceleração da história grupal; o coletivo conscienciológico produtivo e sadio; a Semana da Maxiproéxis (APEX); o estrategismo
avançado de enredamento cosmoético de, pelo menos, 500 verbetógrafos integrando a Enciclopédia da Conscienciologia.
Parafatologia: o estado vibracional (EV) profilático; o impulso para escrever verbetes
enquanto paravinco da intermissibilidade recente; o reagrupamento evolutivo de ex-colegas do
Curso Intermissivo (CI); o gruporrevezamento multiexistencial chancelado pelo advento dos 500
Verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o investimento ostensivo dos amparadores
na ampliação do número de neoverbetógrafos; a megarresponsabilidade dos colaboradores da
Conscienciologia em deixarem, pela primeira vez no planeta, o legado escrito do corpus de conhecimentos da Ciência das Ciências.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo homeostático maxiproéxis exitosa–maxiproexista completista; o sinergismo dos verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia; o sinergismo dos
revisores-autores de verbetes; o sinergismo maxiproéxis-megacompléxis; o sinergismo reurbex-tares; o sinergismo das proéxis pessoais encadeadas na proéxis grupal.
Principiologia: o princípio da empatia evolutiva; o princípio da união fazer a força;
o princípio da inclusão verbetográfica; o princípio da descrença (PD) permeando todos os posicionamentos tarísticos; o princípio da inclusão de colaboradores em enciclopédias; o princípio
pessoal do continuísmo verbetográfico.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) dos neoverbetógrafos; o código de
conduta dos integrantes da CCCI.
Teoriologia: a teoria dos 5 ciclos; a teoria da Ortografopensenologia.
Tecnologia: a técnica verbetográfica; a técnica do balanço existencial; a técnica do
detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica da abordagem cirúrgica dos assuntos; a técnica
da circularidade; a técnica das 50 vezes mais; a técnica da megapesquisa do tema estudado;
a técnica da megassíntese do tema descrito.
Voluntariologia: os voluntários e voluntárias da Enciclopédia da Conscienciologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o Laboratório conscienciológico da Paragenética.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Maxiproexistas; o Colégio Invisível dos Verbetógrafos; o Colégio Invisível dos Enciclopedistas; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos; o Colégio Invisível dos Lexicógrafos; o Colégio Invisível dos Verbetólogos.
Efeitologia: o efeito halo da assunção maxiproéxica promovido pela publicação de neoverbetes; os efeitos da expansão da cosmovisão; os efeitos da ampliação da autoconfiança mentalsomática; o efeito das escolhas evolutivas priorizadas; o efeito dos megatrafores pessoais na
megagescon grupal; o efeito da cápsula do tempo grupal nas futuras ressomas individuais;
o efeito do autorado verbetográfico na próxima intermissibilidade.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas do aprendizado do confor verbetográfico.
Ciclologia: o ciclo proéxis-maxiproéxis; o ciclo artigo-verbete-livro; o ciclo multiexistencial grupal; o ciclo autoverbetográfico; o ciclo sementeira enciclopédica–colheita multiexis-
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tencial; o ciclo da pancognição mentalsomática promovido pelas enciclopédias; o ciclo do autorado tarístico multiexistencial; o ciclo de extrapolações gesconológicas; o ciclo das oportunidades evolutivas aproveitadas.
Enumerologia: o crescendo das escolhas evolutivas; o crescendo do voluntariado tarístico; o crescendo da autopesquisa libertadora; o crescendo da proéxis interassistencial; o crescendo da autodeterminação evolutiva; o crescendo do autorado verbetográfico conscienciológico;
o crescendo da autoinserção maxiproéxica.
Binomiologia: o equilíbrio no binômio recebimento-retribuição; o binômio Holoteca-Holociclo; o binômio admiração-discordância; o binômio ciclo multiexistencial pessoal (CMP)–
–ciclo multiexistencial grupal (CMG); o binômio verbete-verbema; o binômio Paraelencologia-maxiproéxis.
Interaciologia: a interação dos aportes existenciais mentaissomáticos; a interação autor-revisor-meganalisador; a interação dos tertulianos na defesa verbetográfica; a interação
Elencologia-Paraelencologia; a interação equipin-equipex; a interação microminoria lúcida–macromaioria insciente quanto ao paradigma consciencial; a interação acabativa exitosa–aspirações
evolutivas satisfeitas.
Crescendologia: o crescendo verbetógrafo-maxiproexista; o crescendo miniproéxis-maxiproéxis; o crescendo tacon-tares; o crescendo intermissivista-completista; o crescendo literatura-enciclopedismo; o crescendo estratégia evolutiva pessoal–estratégia evolutiva grupal; o crescendo divisão de autoria–divisão de responsabilidade; o crescendo retroenciclopedista-neoenciclopedista.
Trinomiologia: o trinômio motivação-trabalho-lazer; o trinômio lógica-racionalidade-ponderação exercitado na redação verbetográfica; o trinômio 500 neoverbetógrados–500 Amigos
da Enciclopédia–500 Conselheiros da Cognópolis Foz.
Polinomiologia: o polinômio artigo-verbete-livro-enciclopédia; o polinômio verbetógrafo-revisor-editor-diagramador-impressor; o polinômio título do verbete–chapa verbetográfica–fórmula formal–revisão exaustiva–defesa tertuliária–publicação final.
Antagonismologia: o antagonismo enciclopédia de autor isolado / enciclopédia de
múltiplos autores; o antagonismo desperdício de oportunidades / aproveitamento dos recebimentos; o antagonismo maxipeça de minimecanismo psicossomático / minipeça de maximecanismo mentalsomático.
Paradoxologia: o paradoxo do intermissivista dedicado exclusivamente à produção
escrita na Ciência Eletronótica.
Politicologia: a maxiproexocracia; a lucidocracia; a lexicocracia; a verponocracia; a sofocracia.
Legislogia: a lei do maxiesforço coletivo na publicação da Enciclopédia da Conscienciologia.
Filiologia: a grafofilia; a verbetofilia; a proexofilia; a neofilia; a verponofilia; a enciclofilia; a cogniciofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a superação da grafofobia; a ultrapassagem da verbetofobia; o enfrentamento da fobia de falar em público; o medo de pensar grande.
Sindromologia: a síndrome do autodesperdício explícita no intermissivista autexcluído
da megagescon conscienciológica coletiva.
Maniologia: a mania de deixar para amanhã o verbete a ser escrito hoje.
Mitologia: o mito da inserção na maxiproéxis grupal ser possível apenas na Cognópolis
Foz.
Holotecologia: a lexicoteca; a cognoteca; a pesquisoteca; a encicloteca; a proexoteca;
a teaticoteca; a traforoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Maxiproexologia; a Verbetologia; a Verbetografia; a Grafologia;
a Autoradologia; a Mentalsomatologia; a Policarmologia; a Interassistenciologia; a Intermissiologia; a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin maxiproexista.
Masculinologia: o verbetógrafo; o verbetólogo; o maxiproexista; o intermissivista; o retomador de maxiproéxis; o enciclopedista; o reciclante; o inversor; o revisor; o lexicólogo; o apoiante; o coautor; o mantenedor; o sustentador; o Amigo da Enciclopédia.
Femininologia: a verbetógrafa; a verbetóloga; a maxiproexista; a intermissivista; a retomadora de maxiproéxis; a enciclopedista; a reciclante; a inversora; a revisora; a lexicóloga; a apoiante; a coautora; a mantenedora; a sustentadora; a Amiga da Enciclopédia.
Hominologia: o Homo sapiens maxiproexologus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo
sapiens encyclopaedicus; o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens verponologus; o Homo
sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo
sapiens scriptor; o Homo sapiens communicologus; o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens
argumentator; o Homo sapiens polymathicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crescendo verbetógrafo-maxiproexista inicial = o processo de escrita,
defesa e publicação do primeiro verbete iniciando o coautorado enciclopédico policármico; crescendo verbetógrafo-maxiproexista avançado = o processo de escrita, defesa e publicação do centésimo verbete consolidando o coautorado enciclopédico policármico.
Culturologia: a cultura da Revezamentologia Evolutiva; a cultura da Taristicologia Coletiva; a cultura da Ortografopensenologia grupal; a cultura tertuliana; a cultura enciclopédica;
a cultura megagesconológica; a cultura dos marcos intelectuais da Humanidade.
Curiosologia. Marco intelectual do Iluminismo, a Encyclopédie francesa, coordenada por
Denis Diderot (1713–1784) e Jean Le Rond d’Alembert (1717–1783), constituiu-se de 28 volumes publicados ao longo de 21 anos, com 16.500 páginas e 140 coautores das 72 mil entradas.
A obra influenciou os ideais da Revolução Francesa de 1789.
Paradigmologia. Marco mentalsomático do paradigma consciencial, a Enciclopédia da
Conscienciologia reúne, até a data-base de 31 de março de 2013, 242 enciclopedistas autores de
2.613 verbetes em mais de 12 mil páginas. A megagescon representa o enraizamento multiexistencial do grupo evolutivo afeito à maxiproéxis, com repercussões seriexológicas futuras.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescendo verbetógrafo-maxiproexista, indicados para
a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Atrator ressomático: Ressomatologia; Homeostático.
02. Autenciclopédia: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Bonde extrafísico: Maxiproexologia; Homeostático.
04. Coletivo mentalsomático: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Consciência de equipe: Grupocarmologia; Neutro.
06. Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
07. Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

7768

08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Encicloteca: Cosmocogniciologia; Neutro.
Maxiproéxis: Maxiproexologia; Homeostático.
Megadesafio do intermissivista: Maxiproexologia; Homeostático.
Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
Megatrafar antimaxiproéxis: Parapatologia; Nosográfico.
Somatório de esforços: Maxiproexologia; Neutro.
Subsunção proexológica: Maxiproexologia; Neutro.
Técnica do crescendo: Comunicologia; Neutro.

O CRESCENDO VERBETÓGRAFO-MAXIPROEXISTA TRADUZ O COMPROMISSO EVOLUTIVO DO INTERMISSIVISTA,
HOMEM OU MULHER, COM A FIXAÇÃO GRAFOTARÍSTICA
DOS NEOPRINCÍPIOS DA CONSCIENCIOLOGIA NA TERRA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já refletiu sobre a importância de deixar o próprio legado enciclopédico para as próximas ressomas? Existe alguma razão plausível para você,
intermissivista, não escrever verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia?
E. M. M.
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CRESCIMENTO EVOLUTIVO
(DUPLOLOGIA)

A

2

I. Conformática
Definologia. O crescimento evolutivo a 2 é o desenvolvimento, a progressão ou evolução
conjunta vivida teaticamente pela dupla evolutiva (DE), dentro dos princípios da Conscienciologia, durante o estágio existencial na Terra.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra crescer procede do idioma Latim, crescere, ―crescer; brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; avultar; multiplicar-se‖. Surgiu no Século
XIII. O termo crescimento apareceu no Século XIV. O vocábulo evolutivo procede do idioma
Francês, evolutif, de évolution, e este do idioma Latim, evolutio, ―ação de percorrer; de desenvolver‖. Surgiu em 1873. A palavra dois deriva do idioma Latim, duo, ―dois; duas‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Aprimoramento dinâmico da dupla evolutiva. 2. Amadurecimento
consciencial conjunto dos duplistas. 3. Desenvolvimento evolutivo dos duplistas. 4 Avanço
evolutivo a 2; deslanche existencial a 2.
Neologia. As 4 expressões compostas crescimento evolutivo a 2, minicrescimento evolutivo a 2, maxicrescimento evolutivo a 2 e megacrescimento evolutivo a 2 são neologismos técnicos da Duplologia.
Antonimologia: 1. Marasmo existencial dos duplistas. 2. Subnível evolutivo na
performance dos duplistas. 3. Acomodação existencial a 2; estagnação consciencial a 2; comatose evolutiva a 2.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à evolutividade a 2.
Ortopensatologia: – “Duplismo. ―A dupla evolutiva exitosa é sempre a união de 2 duplistas a partir dos seus megatrafores”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolutividade a 2; os prioropensenes; a prioropensenidade; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes;
a nexopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os duplopensenes; a duplopensenidade.
Fatologia: o crescimento evolutivo a 2; o enfrentamento de percalços e empecilhos pelos
parceiros na formação da dupla evolutiva; a senha pré-duplista; a amizade raríssima; a superação
das imaturidades em comum; a libertação mútua dos mitos e ilusões no âmbito da Conviviologia;
o esforço, em conjunto, na vivência das metas fundamentais da Conscienciologia, a sustentação
do megafoco prioritário pelos duplistas; a priorização da proéxis individual e grupal; a eliminação
das carências afetivas, intelectuais e econômico-financeiras de ambos os parceiros; a acumulação
de lições e acertos evolutivos no desenvolvimento da dupla evolutiva; a aceleração da evolução
consciencial conjunta; a construção proexológica e gratificante a 2; o intercâmbio cosmoético de
experiências e conhecimentos (coexistência compartilhada); o emprego recíproco do perdão sincero e heterassistencial; a obtenção progressiva de novos patamares de autoconsciencialidade pelos duplistas.
Parafatologia: o domínio do estado vibracional (EV) profilático pelos duplistas; o comprometimento mútuo com o paradever intermissivo; a atuação benfazeja de consciexes amparadoras duplólogas; as experiências extrafísicas conjuntas, esclarecedoras e terapêuticas.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo proexológico da dupla evolutiva; o sinergismo dos megatrafores dos duplistas; o sinergismo das convicções íntimas cosmoéticas dos parceiros da dupla evolutiva.
Principiologia: o princípio da evolução conjunta interassistencial; o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da convivialidade evolutiva.
Codigologia: a teática do código duplista de Cosmoética (CDC).
Teoriologia: a teoria e a prática do duplismo evolutivo; a teoria da evolução consciencial em grupo; a teoria da Conviviologia Cosmoética.
Tecnologia: a técnica da Duplologia; a técnica do binômio admiração-discordância;
a técnica da fórmula DD (diálogo-desinibição).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Duplologia; o laboratório conscienciológico da Assistenciologia; o laboratório conscienciológico da Conviviologia; o laboratório conscienciológico da Grupocarmologia; o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico
da Autorganizaciologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
consciênciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Duplólogos; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia.
Efeitologia: os efeitos das retrocognições sadias na dupla evolutiva; os efeitos da consecução satisfatória da proéxis a 2; os efeitos da vivência mútua de experiências existenciais evolutivas pelos parceiros da dupla evolutiva; os efeitos evolutivos da cobaiagem recíproca dos duplistas proexistas; os efeitos do exemplarismo contagiante do duplista; os efeitos catalisadores
do duplismo produtivo; os efeitos da ampliação do desempenho tarístico da dupla evolutiva.
Neossinapsologia: as neossinapses hauridas das neovivências na composição da dupla
evolutiva; as neossinapses geradas pela domesticação mútua na dupla evolutiva; as neossinapses
provenientes da consolidação efetiva da dupla evolutiva.
Ciclologia: o ciclo instabilidade–estabilidade das crises de crescimento nos parceiros da
dupla evolutiva; o ciclo esforço mútuo–acerto a 2–conquista evolutiva dos duplistas.
Binomiologia: o binômio convicção teática dos duplistas–assertividade evolutiva na
manifestação dos parceiros; o binômio vontade disciplinada da dupla evolutiva–força vigorosa
construtiva a 2; o binômio senso de dever tarístico dos duplistas–responsabilidade a 2; o binômio autodeterminação–empenho proexológico conjunto; o binômio fôlego evolutivo da dupla
evolutiva–limite conjunto máximo.
Interaciologia: a interação sadia entre os duplistas; a interação dupla evolutiva–amparadores extrafísicos duplólogos; a interação dupla evolutiva–proéxis grupal; a interação vínculo
consciencial–cooperação evolutiva; a interação necessidades mútuas–respeito mútuo; a interação teaticidade evolutiva a 2–aceleração sadia da História dos 2 parceiros; a interação autodesassedialidade–autoincorruptibilidade dos parceiros.
Crescendologia: o crescendo evolução pessoal–evolução grupal; o crescendo exigências-concessões; o crescendo dupla evolutiva inexperiente–dupla evolutiva veterana; o crescendo
dinamismo da interação consciencial–união fortificada; o crescendo de realizações conjuntas rumo ao compléxis a 2; o crescendo dos patamares evolutivos dos duplistas.
Trinomiologia: o trinômio disponibilidade-paciência-perseverança; o trinômio convivência-aprendizagem-reciclagem; o trinômio engajamento-entrosamento-integração; o trinômio
intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio motivação-trabalho-lazer a 2.
Polinomiologia: o polinômio volição-intenção-decisão-determinação-sustentação da
dupla evolutiva; o polinômio vontade-intencionalidade-discernimento-autorganização-superação
a 2; o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade a 2; o polinômio proéxis-euforin-primener-compléxis a 2.
Antagonismologia: o antagonismo crescimento evolutivo a 2 / regressismo conjunto;
o antagonismo desenvoltura dos desempenhos da dupla evolutiva / embaraço existencial na bus-
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ca pela evolução conjunta; o antagonismo intensificação do rendimento evolutivo da dupla evolutiva / manutenção da ineficiência proexológica dos duplistas.
Politicologia: a evoluciocracia; a assistenciocracia evolutiva; a conviviocracia; a cosmoeticocracia; a lucidocracia vivenciada na relação a 2.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo conjunto; a lei do maior esforço concentrado na recuperação e aplicação dos cons a 2.
Filiologia: a evoluciofilia a 2; a neofilia conjunta.
Fobiologia: a evitação da decidofobia.
Holotecologia: a evolucioteca; a duploteca; a convivioteca; a cosmoeticoteca; a gregarioteca; a assistencioteca; a maturoteca.
Interdisciplinologia: a Duplologia; a Teaticologia; a Despertologia; a Maxiproexologia;
a Evoluciologia; a Grupocarmologia; a Interaciologia; a Vivenciologia; a Vinculologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a dupla evolutiva.
Masculinologia: o duplista; o pré-serenão; o intermissivista; o amparador intrafísico;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o proexista; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o parceiro evolutivo; o voluntário; o colega intermissivista ressomado; o tocador
de obra; o homem de ação.
Femininologia: a duplista; a pré-serenona; a intermissivista; a amparadora intrafísica;
a comunicóloga; a consciencióloga; a proexista; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a parceira evolutiva; a voluntária; a colega intermissivista ressomada; a tocadora
de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens duplarius; o Homo sapiens duplologus; o Homo sapiens
evolutiens; o Homo sapiens intermissivus; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens recyclans;
o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens prioritarius;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicrescimento evolutivo a 2 = a reciclagem da dupla evolutiva proporcionando a reestruturação da união; maxicrescimento evolutivo a 2 = o rompimento de travões
impeditivos da evolução individual e conjunta propiciando a dinamização evolutiva dos duplistas;
megacrescimento evolutivo a 2 = a catálise dos desempenhos evolutivos dos duplistas promovendo gestações conscienciais magnas.
Culturologia: a cultura do maior empenho evolutivo conjunto; a cultura da produtividade evolutiva a 2; a cultura da evolução consciencial a 2; a cultura da intercooperação; a cultura da grupalidade.
Tabelologia. Sob a ótica da Duplologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 10 cotejos de ações, condutas e posicionamentos dos duplistas, propícios ao crescimento evolutivo ou
mantenedores da acomodação existencial a 2:
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Tabela – Cotejo Crescimento Evolutivo da DE / Acomodação Existencial a 2
Nos

Crescimento Evolutivo da DE

01.

Abertismo consciencial.
Convergência de interesses, esforços
e trafores da dupla evolutiva.
Cultura do pragmatismo eficaz,
inteligente e cosmoético.
Cronograma da proéxis individual
e conjunta em dia.
Duplistas vivendo em zona de
expansão.
Elevado nível de organização
existencial da dupla evolutiva.
Profilaxia de conflitos conjugais
Hiperlucidez progressiva de ambos
os duplistas.
Primazia do tempo dedicado na
produção e publicação de gescons.
Recins constantes dos parceiros da
dupla evolutiva.

02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.

Acomodação Existencial a 2
Isolamento consciencial.
Desentrosamento ou assincronia
desagradável entre os duplistas.
Dupla de teoricões.
Procrastinação proexológica
Duplistas vivendo em zona de
conforto improdutiva.
Semiorganização existencial da
dupla evolutiva.
Irresolução de conflitos conjugais.
Estagnação da lucidez dos parceiros
da dupla evolutiva.
Despriorização da autoproéxis
intelectual.
Postergação das crises de
crescimento pelos duplistas.

Estágios. Diante da Evoluciologia, a progressão da dupla evolutiva de conscins pré-serenonas durante o estágio existencial na Terra, dentro da Conscienciologia, pode ser composta por
3 estágios, enquanto hipóteses didáticas, aqui listadas em ordem ascendente:
1. Adaptação. É a fase de ajuste da interação entre os duplistas caracterizada pelo (re)conhecimento do outro, criação de intimidades e o desenvolvimento do respeito mútuo às diferenças interconscienciais existentes. Nesse estágio, o nível de ajustamento entre as conscins pode ser
rápido ou moroso dependendo de variáveis, tais como: a qualidade das vivências dos 2 parceiros
em vidas humanas prévias; o grau de afinidades ou empatias; os trafores e trafares; a lucidez, as
necessidades e interesses; a maturidade; a cosmoética; os temperamentos; os estilos de viver; os
vínculos convivenciais e as companhias intra e extrafísicas.
2. Maturação. É a fase de amadurecimento conviviológico e afetivo da dupla evolutiva.
Nesse estágio, o somatório de erros, acertos, realizações e conquistas individuais e conjuntas resulta em lições, aprendizados e maior nível de maturidade dos duplistas, tais como: as abordagens
equivocadas no trato interconsciencial dão lugar a neoabordagens assertivas; os antigos conflitos
conjugais se tornam irrelevantes; conquista-se maior nível de entrosamento interconsciencial;
a convivência é mais produtiva e agradável; instala-se holopensene cosmoético a 2; materializa-se
gradativamente a afetividade madura, pacificadora e novos desafios são abraçados pelos duplistas.
3. Consolidação. É a fase da vivência da maturidade cosmoética teática pela dupla evolutiva. Nesse estágio, os duplistas veteranos buscam, por exemplo: retribuir os aportes recebidos
e ampliar o escopo de atuação interassistencial; intensificar a produtividade evolutiva; maximizar
o rendimento intelectual; realizar, continuamente, gestações conscienciais; fazer a exposição gráfica e exemplificação mútua; alcançar o epicentrismo consciencial a 2, a desperticidade lúcida a 2
e a vivência da policarmalidade a 2.
Prescrições. A condição da hipoacuidade somada à inexperiência pessoal pode solapar
qualquer empreendimento evolutivo. Daí a importância da recuperação progressiva dos próprios
cons e do intercâmbio de experiências conscienciais enquanto fontes esclarecedoras. Sob a ótica
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da Experimentologia, eis, em ordem alfabética, 10 prescrições cosmoéticas para os pré-duplistas
ou duplistas objetivando o crescimento evolutivo a 2:
01. Abordagem. Avaliar, periodicamente, se a abordagem utilizada na tentativa de resolver determinado assunto ou problema evolutivo é a correta ou a mais adequada. Insistir na
mesma abordagem, após inúmeras tentativas sem êxito, esperando resultados diferentes, evidencia erro crasso.
02. Apoio. Eliminar a competitividade interconsciencial a favor da manutenção do apoio
sincero mútuo. As proéxis são intercooperativas, por isso vale ter competitividade somente
consigo mesmo objetivando a melhoria das performances e desempenhos pessoais.
03. Desdramatização. Aprender a lidar com os conflitos de maneira racional e desdramatizada é a chave para o aproveitamento máximo das crises de crescimento. No convívio entre
os duplistas, os conflitos são estresses positivos necessários para a evolução pessoal e grupal.
04. Espontaneidade. Optar, na interação com o duplista, sempre pela vivência da espontaneidade madura e desinibida, ao invés da coerção. Impedir a livre expressão das consciências é sinal de intolerância ou rejeição do outro de modo a inviabilizar a harmonia entre os parceiros.
05. Interação. Promover, além da interação afetivo-sexual, a interação intelectiva entre
os parceiros da dupla evolutiva. Por exemplo, a vivência do continuísmo verbetográfico a 2 dinamiza a comunicabilidade mentalsomática entre os duplistas.
06. Presentes. Priorizar a racionalidade não ignorando ou recalcando as emoções positivas. Por exemplo, o ato de presentear o duplista, sem a expectativa de retribuição, representa momento de doação e renovação do vínculo afetivo.
07. Respeito. Respeitar os posicionamentos, as opiniões, as necessidades, o ritmo evolutivo e os limites conscienciais do parceiro ou da parceira. Tal postura demonstra o exercício da
afetividade prática e do binômio admiração-discordância.
08. Resultados. Encarar a condição da dupla evolutiva como empreendimento a longo
prazo e aguardar os resultados frutíferos dos esforços conjuntos. A ânsia egoica em querer colocar o carro evolutivo à frente dos bois no desenvolvimento do duplismo resulta em conflitos interpessoais desnecessários capazes de enfraquecer a união entre o casal.
09. Sinceridade. Evitar a franqueza desmedida, rude ou anticosmoética. Urge ser franco
no momento e na medida certa com o duplista – a franqueza educada, calculada e terapêutica.
Franqueza exige tato.
10. Verbação. Investir na verbação teática, sem personalismo e estrelismo, constitui estratégia cosmoética profícua para ajudar no desenvolvimento da dupla evolutiva. O duplista deve
focar prioritariamente na busca pela ampliação da autoconsciencialidade e promoção de reciclagens intraconscienciais programadas e regulares.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o crescimento evolutivo a 2, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Almas gêmeas: Holomaturologia; Nosográfico.
03. Compromisso duplocármico: Duplocarmologia; Homeostático.
04. Deslanche existencial: Intrafisicologia; Homeostático.
05. Díptico evolutivo: Duplologia; Neutro.
06. Duplismo libertário: Duplologia; Homeostático.
07. Duplocarma: Duplocarmologia; Homeostático.
08. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
09. Materpensene duplista: Duplologia; Neutro.
10. Mito do amor romântico: Psicossomatologia; Neutro.
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11.
12.
13.
14.
15.

Pentatlo duplista: Duplologia; Homeostático.
Plenitude convivencial: Conviviologia; Neutro.
Reciclagem prazerosa: Recexologia; Homeostático.
Teaticologia: Intrafisicologia; Homeostático.
Zona de conforto: Autorrecexologia; Neutro.

O CRESCIMENTO EVOLUTIVO A 2, EM SÍNTESE, RESULTA DO COMPROMETIMENTO LÚCIDO COM O DUPLISTA
E DA APLICAÇÃO COSMOÉTICA, EVOLUTIVA E PRIORITÁRIA DE COMPETÊNCIAS E MEGATRAFORES INDIVIDUAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive a condição do duplismo evolutivo? Como
você avalia, enquanto parceiro ou parceira duplista, o nível de crescimento evolutivo a 2? Qual
o grau de comprometimento pessoal com o duplista? Você aplica o princípio do exemplarismo
pessoal (PEP)?
Bibliografia Específica:
1. Manfroi, Eliana; Barbaresco, Fernando; Conscin-cobaia Duplista do Conscienciograma: Relato de Caso;
Artigo; Glasnost; Revista; Anuário; Ano 1; N. 1; 2 E-mails; 12 enus.; 2 minicurrículos; 3 refs.; Associação Internacional
de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2014; páginas 63 a 68.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares (EDITARES); Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 63, 79,
80, 331, 504, 834, 843, 1.225 e 1.415.
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 341 e 649.
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 552.
5. Idem; Manual da Dupla Evolutiva; revisores Alexander Steiner; Cristiane Ferraro; & Graça Razera; 212
p.; 40 caps.; 15 E-mails; 88 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 teste; 2 websites; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; páginas 25, 77, 88 e 114.
6. Idem; Máximas da Conscienciologia; 164 p.; 1 E-mail; 1 enu.; 1 foto; 150 ilus.; 1 microbiografia; 450 minifrases; 1 website; 15 x 10 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 74.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.;
geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 80,
252, 272, 491, 558 e 729.
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CRIAÇÃO DO SUCESSOR
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A criação do sucessor é o ato de a pessoa responsável por determinada atividade criar, formar ou nomear a personalidade para suceder ou substituir as próprias funções do
cargo, a partir do fato de ninguém humano ser eterno.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra criação vem do idioma Latim, creatio, ―procriação; produção;
criação; escolha; eleição; nomeação‖, derivada de creare, ―criar; gerar; produzir‖. Surgiu no Século IX. O termo sucessor provém do mesmo idioma Latim, successor, ―sucessor; o que sucede
a; herdeiro; que vem depois no tempo‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Criação da sucessora. 02. Formação do sucessor. 03. Formação da
sucessora. 04. Criação do substituto. 05. Criação da substituta. 06. Formação do substituto. 07.
Criação do continuador. 08. Criação da continuadora. 09. Formação do continuador. 10. Formação da continuadora.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 16 cognatos derivados do vocábulo sucessão:
sucedaneidade; sucedâneo; sucedendo; suceder; sucedido; sucedimento; sucessibilidade; sucessiva; sucessível; sucessividade; sucessivo; sucessor; sucessora; sucessória; sucessorial; sucessório.
Neologia. As duas expressões compostas criação do sucessor voluntária e criação do
sucessor forçada são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Negligência evolutiva. 2. Anticriatividade proexológica.
Estrangeirismologia: o turning point pessoal; o upgrade intraconsciencial; o curriculum
vitae atualizado; o modus faciendi evolutivo; a quarterlife crisis; a alteração do status quo; o crescendum evolutivo; a evitação do Peter Principle; a obsolescência dos hereditary rights; o mentoring.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade da Grupocarmologia e Maxiproexologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Maxiproexologia; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade;
os nexopensenes; a nexopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os parapensenenes; a parapensenidade.
Fatologia: a criação do sucessor; a criação da sucessora; a formação do sucessor; a formação da sucessora; a transitoriedade da vida humana; a criação do herdeiro ou herdeira; o âmbito definido das responsabilidades da minipeça humana, autoconsciente, do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a relevância da inteligência da minipeça humana lúcida desempenhar as próprias funções sem exorbitâncias, prepotências, ações autocráticas ou totalitarismos; as
cessões; as concessões; as abdicações; as passagens das funções pessoais; as transferências das
responsabilidades não podendo significar irresponsabilidades; as tarefas pessoais definidas e explicitadas no universo das tarefas grupais; a realidade maior de se esperar de toda personalidade
o cumprimento dos próprios deveres pessoais; o fato pacífico, de alta relevância evolutiva, de toda personalidade ser substituível; a passagem do bastão, em todo empreendimento evolutivo, com
civilidade, educação e elegância; a linha de criatividade cosmoética da personalidade humana
pública; a criatividade sensata; a criatividade responsável aplicada à vida humana; a autevolução
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com criatividade; o nível da criatividade produtiva próprio de cada personalidade; a criatividade
mentalsomática; o autodesempenho evolutivo; a hipercriatividade pessoal; a cosmovisão pessoal
no tempo e no espaço; o ato de a pessoa previdente preparar alguém para exercer funções específicas na hipótese da própria mudança de cidade ou de residência, sem deixar inassistidas as tarefas em andamento.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o saldo da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); os empreendimentos
e a governança maior do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; as atividades superiores da reurbex terrestre em andamento; a autoconsciência quanto ao autorrevezamento multiexistencial; a autolucidez quanto ao convívio policármico, paradireitológico, no âmbito da grupocarmalidade intrafísica; o périplo natural da consciência autolúcida quanto à ressoma, dessoma,
intermissividade e redessoma.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo intra e extraconsciencial; o sinergismo catalítico evolutivo; o sinergismo proexológico em alto grau; o sinergismo holossomático; o sinergismo interdimensional; o sinergismo holopensênico; o sinergismo intelectivo.
Principiologia: o princípio da equivalência; o princípio da descrença; o megaprincípio
da conjunção cognitiva; o princípio da afinidade intelectual; o princípio dual da polaridade dimensão intrafísica–dimensão extrafísica; o princípio do intrafísico ser mero arremedo da extrafisicalidade; o princípio da evolução consciencial por meio dos autesforços.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CGC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da evolução consciencial continuada.
Tecnologia: o devir da Tecnologia; a técnica da variabilidade; a técnica da exaustividade; a técnica da adaptação evolutiva; a técnica da mudança para melhor; a técnica do devir
consciencial; a técnica do preparo inteligente da próxima existência intrafísica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Epicons.
Efeitologia: o efeito halo das atividades evolutivas cosmoéticas.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo da criatividade.
Enumerologia: a maioridade política; o governo representativo; a eleição direta; o pleito
eleitoral; a chapa eleitoral; o voto secreto; a cabina indevassável.
Binomiologia: o binômio soma-consciência; o binômio subcérebro-paracérebro; o binômio varejismo consciencial–atacadismo consciencial; o binômio Experimentologia-Autopesquisologia; o binômio admiração-discordância; o binômio Conscienciologia-Mateologia; o binômio autoimperdoador-heteroperdoador; o binômio tacon-tares.
Interaciologia: a interação das gerações humanas.
Crescendologia: o crescendo evolutivo por meio das faixas conscienciais da evolução.
Trinomiologia: o trinômio interpretação-argumentação-dialética; o trinômio intenção-objetivo-perspectiva; o trinômio pessoal posicionamento-comportamento-exemplificação; o trinômio voluntariado-engajamento-articulação; o trinômio simpatia-sincronia-sinergia; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia.
Polinomiologia: o polinômio racionalidade-eficácia-produtividade-evolutividade.
Antagonismologia: o antagonismo eficácia / ineficácia.
Politicologia: a democracia; a conscienciocracia; a lucidocracia; a evoluciocracia;
a proexocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia.
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Legislogia: a lei do devenir; a lei do retorno; a lei do movimento ininterrupto; a lei do
transformismo; a lei da seriéxis; a lei do maior esforço; a lei da impermanência; a lei da obsolescência.
Filiologia: a evoluciofilia; a neofilia; a assistenciofilia; a parapsicofilia; a cogniciofilia;
a sociofilia; a recexofilia.
Holotecologia: a evolucioteca; a assistencioteca; a invexoteca; a recexoteca; a despertoteca; a mentalsomatoteca; a determinoteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Intrafisicologia; a Conviviologia; a Grupocarmologia; a Vinculologia; a Maxiproexologia; a Sociologia; a Paracronologia; a Dessomatologia;
a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens sucessor; o Homo sapiens agens; o Homo sapiens catenator; o Homo sapiens catalyticus; o Homo sapiens mutator; o Homo sapiens cognopolita;
o Homo sapiens articulator; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens assistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: criação do sucessor voluntária = a formação executiva do substituto ou
substituta desenvolvida pouco a pouco de modo natural, espontâneo e planejado; criação do sucessor forçada = a indicação intempestiva do substituto ou substituta exigida de modo súbito pela
dessoma prematura imprevista do titular da função.
Culturologia: a cultura da Evoluciologia.
Sucessões. Sob a ótica da Evoluciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 8 categorias de sucessões ou formações de sucessores, ou sucessoras, substitutos ou substitutas, continuadores ou continuadoras, de modo geral, no âmbito dos empreendimentos intra e extrafísicos:
1. Administração: o gestor (CEO) e o sucessor na direção da empresa.
2. Autoproéxis: a sucessão nas atividades das cápsulas do tempo do autorrevezamento
multiexistencial.

Enciclopédia da Conscienciologia

7778

3. Família: o pai, ou responsável, e o sucessor descendente do núcleo familiar.
4. Maternagem: a sucessão da mãe pela professora na educação formal do filho.
5. Maxiproéxis: a sucessão da minipeça interassistencial por outra minipeça no revezamento intrafísico dos empreendimentos evolutivos.
6. Minipeça: a consciência recém-ressomada acolhida para ser minipeça substituta no
Maximecanismo Multidimensional Interassistencial.
7. Politicologia: a sucessão do governante do país formando o próprio sucessor político.
8. Viuvez: a nova esposa sucessora ou substituta da ex-esposa do viúvo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a criação do sucessor, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Agente desencadeador: Evoluciologia; Homeostático.
03. Articulador: Evoluciologia; Neutro.
04. Atrator: Evoluciologia; Neutro.
05. Autocriatividade: Verponologia; Neutro.
06. Autopromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
07. Continuísmo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
08. Criatividade irresponsável: Parapatologia; Nosográfico.
09. Defasagem evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
10. Devir: Evoluciologia; Neutro.
11. Elo: Evoluciologia; Neutro.
12. Heteropromoção evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
13. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
14. Inspirador humano: Perfilologia; Homeostático.
15. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.

A CRIAÇÃO OU FORMAÇÃO DO SUCESSOR, OU SUCESSORA, DAS TAREFAS PROEXOLÓGICAS DESENVOLVIDAS
PELA CONSCIN LÚCIDA DEPENDE, ANTES DE TUDO, DAS
ORIENTAÇÕES DO MAXIMECANISMO INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Como encara você, leitor ou leitora, a possibilidade de se formar sucessor para os próprios empreendimentos atuais? Há necessidade de tal providência? Prevê a hipótese de semelhante ocorrência?
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CRIANÇA DESAFIADORA
(PERFILOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A criança desafiadora é a conscin, homem ou mulher, no período da infância, inábil socialmente, com comportamentos frequentes e persistentes de desobediência, condutas
provocadoras, ou oposicionistas, surtos de raiva e hostilidade nas interações com adultos e figuras
de autoridade.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. A palavra criança procede do idioma Latim, creare, ―produzir; fazer brotar;
fazer aumentar; fazer crescer; criar‖. Apareceu no Século XIII. O prefixo des provém do mesmo
idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. A palavra afiar deriva do idioma Português Antigo, afiar, ―afiançar; manter fidelidade com alguém‖, e esta do idioma Latim, fidere, ―fiar-se; confiar‖. O vocábulo desafiar surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Criança com transtorno desafiador opositivo. 2. Infante com transtorno de conduta.
Neologia. As 3 expressões compostas criança desafiadora, criança desafiadora consciente e criança desafiadora inconsciente são neologismos técnicos da Perfilologia.
Antonimologia: 1. Criança superdotada. 2. Criança com transtorno do humor. 3. Conscin com transtorno relacionado a substâncias.
Estrangeirismologia: o pit stop necessário para os pais de crianças desafiadoras; o educational and psychological support para os infantes; o systemic thinking da família.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência consciencial.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da criança desafiadora; o holopensene da família
responsável pelo infante; os patopensenes; a patopensenidade; os parapsicopensenes; a parapsicopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; o ato de os pais pensenizarem cosmoeticamente sobre a educação do filho.
Fatologia: o infante manifestando regularmente sentimentos de raiva e ódio às demais
conscins do convívio pessoal, principalmente com figuras de autoridade; o ato de a criança desafiar e recusar-se a obedecer solicitações e regras dos adultos; a atitude de o infante desafiador responsabilizar outras conscins pelos erros pessoais ou mau comportamento; a tendência de a criança
ser suscetível a aborrecimentos e irritações denotando ressentimento, rancor e vingança; os comportamentos negativistas recorrentes da criança desafiadora, expressos pela teimosia persistente,
resistência às ordens e relutância em comprometer-se, ceder ou negociar com os adultos; a testagem deliberada dos limites, geralmente ignorando ordens, discutindo e deixando de aceitar a autorresponsabilidade pelas más ações; a hostilidade demonstrada ao incomodar deliberadamente ou
agredir verbalmente as conscins; a falta de empatia; o fato de as crianças aprenderem observando
os outros, especialmente os pais; o exemplarismo teático familiar; o incentivo dos pais para com
os filhos na utilização de novas habilidades; o apontamento esclarecedor dos trafores e trafares do
impúbere; a atitude de auxiliar o imberbe a reconhecer os sucessos pessoais; a conversa franca entre pais e filhos fortalecendo os elos de amizade e apoio mútuo; o olhar não infantilizador dos pais
propiciando segurança à criança; a demonstração de afeto, essencial para a construção da autestima e autoconceito do infante; o programa de treinamento a pais desenvolvido pelo médico Rusell
Barkley (1949–) propiciando a competência parental para lidar com os problemas do comportamento infantil; a identificação pelo pais das causas do comportamento inadequado da criança;
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a psicoeducação favorecendo o desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais e afetivas da
criança; os limites necessários na psicoeducação infantil; a superproteção dos pais ocasionando
inúmeras psicopatologias na juvenescência; a ausência de limites na educação dos filhos, tornando-os reizinhos do mundo; a falta de direcionamento e posicionamento educacional gerando crianças dependentes e inseguras; a terceirização da educação dos filhos propiciando o apego inseguro e ambíguo dos infantes desafiadores; a desestruturação familiar repercutindo no desenvolvimento infantil; os pactos denegativos da família; a negligência educacional e afetiva dos pais para
com os filhos aumentando a probabilidade de a criança optar pela marginalidade; os pais negligentes atuando aos moldes de assediadores intrafísicos.
Parafatologia: o incentivo dos pais na aplicação diária do estado vibracional (EV) com
a criança desafiadora; os insights parapedagógicos promovidos pelos amparadores extrafísicos
auxiliando no rapport com o infante desafiador; o acoplamento e a assimilação energética inerentes na convivência familiar; a preceptoria parapsíquica realizada desde a tenra idade objetivando
a profilaxia de assédios interconscienciais; o esclarecimento infantil a respeito dos guias amauróticos; os pais evidenciadores das habilidades e competências energéticas do infante; as retrocognições desencadeadas a partir do convívio familiar levando à compreensão e entendimento das tendências e dos valores da criança desafiadora.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo patológico da família desestruturada; o sinergismo da
educação cosmoética; o sinergismo da fôrma holopensênica da família; o sinergismo nosográfico
dos trafares da criança desafiadora; o sinergismo da amizade entre pais e filhos, essencial para
a identificação e superação dos comportamentos desafiadores; o sinergismo da confiança mútua;
o sinergismo interassistencial parental; o sinergismo parapsíquico promovido pelo convívio familiar homeostático possibilitando à criança desafiadora a aquisição de neocondutas.
Principiologia: o princípio da prioridade educacional; o princípio do respeito mútuo
entre pais e filhos; os princípios do Curso Intermissivo (CI) norteando a convivência familiar;
o princípio da interassistencialidade, inexorável na interação parental.
Codigologia: a Conviviologia aperfeiçoando o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria da megafraternidade essencial na aplicação da psicoeducação na
criança desafiadora; a teoria da afinidade interconsciencial; a teoria e a prática da paciência
aplicada na educação dos filhos desafiadores; as teorias da Psicologia Familiar.
Tecnologia: a técnica da identificação das chaves do comportamento disfuncional da
criança; as técnicas da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC); as técnicas de registro para
o monitoramento da interação pais-filhos; a técnica da motivação mediante a aprovação dos
comportamentos funcionais; a técnica de fichas e pontos; as técnicas de manejo das crianças em
locais públicos.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da assistencialidade; o laboratório conscienciológico da Experimentologia; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da
Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível da Proexologia; o Colégio Invisível da Intrafisicologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da
Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos nosográficos do descontrole emocional dos pais frente aos comportamentos inadequados da criança desafiadora; os efeitos prejudiciais da educação repressora
para a criança; o efeito renovador da amizade entre pais e filhos; os efeitos catárticos do diálogo
sincero; o efeito esclarecedor das discussões cosmoéticas realizada pela família; os efeitos da
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intercompreensão entre os familiares; os efeitos intrafísicos das ações dos pais para com o imberbe; os efeitos evolutivos da educação familiar.
Neossinapsologia: a psicoeducação auxiliando a criança desafiadora na aquisição de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo pedagógico aprender-ensinar essencial para os pais de infantes desafiadores; o ciclo educação doméstica–educação formal–educação parapsíquica; a necessidade
premente do ciclo de reflexões autocríticas perante a educação de crianças desafiadoras; as peculiaridades psicoeducacionais do ciclo biológico infância-adolescência-adultidade-velhice.
Binomiologia: o binômio pais-filhos; o binômio pais apoiantes–filhos autossuficientes;
o binômio pais ausentes–crianças agressivas; o binômio fracasso familiar–fracasso educacional;
o binômio rotina útil–saldo evolutivo; o binômio tacon-tares aplicado na psicoeducação do infante desafiador; o binômio auteducabilidade-autodisciplina.
Interaciologia: a compreensão da holointeração parental; a interação amor-amizade;
a interação do trafor de 1 dos pais auxiliar no desenvolvimento do trafal do filho; a interação
pensênica entre os familiares; a interação parapedagógica assistência ao filho–assistência para
os pais; a interação evolutiva dos pais das crianças desafiadoras; a interação multidimensional
da paraconvivência grupocármica.
Crescendologia: o crescendo psicoeducacional consciência esclarecida–consciência esclarecedora, possibilitando à criança desafiadora nova maneira de pensenização.
Trinomiologia: o trinômio educação-lisura-Cosmoética evidenciando a importância da
psicoeducação infantil para a prevenção de comportamentos desafiadores.
Polinomiologia: a psicoeducação auxiliando na manifestação da criança desafiadora
exemplificada no polinômio ser-sentir-pensar-agir.
Antagonismologia: o antagonismo criança desafiadora / criança superdotada; o antagonismo atenção educacional / desatenção educacional; o antagonismo comportamento adequado / comportamento disfuncional; o antagonismo acerto educacional / desacerto educacional;
o antagonismo pais anticonflitivos / pais conflitivos; o antagonismo convivência sadia
/ convivência doentia; o antagonismo compreensão familiar / incompreensão familiar.
Politicologia: a lucidocracia; a cosmoeticocracia; a assistenciocracia; a discernimentocracia; a conscienciocracia; a refutaciocracia; a proexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicado na psicoeducação infantil.
Filiologia: a conviviofilia; a sociofilia; a parapsicofilia; a teaticofilia; a conscienciofilia;
a proexofilia; a energofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia; a cosmoeticofobia; a pesquisofobia; a raciocinofobia;
a recinofobia; a recexofobia; a autorreflexofobia.
Sindromologia: a síndrome da alienação parental.
Maniologia: a mania de alguns pais não estabelecerem limites aos filhos.
Mitologia: o mito da criança perfeita.
Holotecologia: a somatoteca; a psicossomatoteca; a energoteca; a fenomenoteca;
a parapsicoteca; a cosmoeticoteca; a conscienciometroteca.
Interdisciplinologia: a Perfilologia; a Pedagogia; a Conviviologia; a Intencionologia;
a Intraconscienciologia; a Cosmovisiologia; a Harmoniologia; a Inventariologia; a Parapatologia;
a Intrafisicologia; a Energossomatologia; a Proexologia; a Grupocarmologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a criança desafiadora; os pais; a família; o profissional de saúde; o profissional de educação.
Masculinologia: o pai; o filho; o acoplamentista; o intermissivista; o comunicador;
o professor infantil; o psicopedagogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o proexólogo; o epicon lúcido; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o pesquisador; o voluntário; o verbetólogo.
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Femininologia: a mãe; a filha; a acoplamentista; a intermissivista; a comunicadora;
a professora infantil; a psicopedagoga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a proexóloga; a epicon lúcida; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga.
Hominologia: o Homo sapiens educator; o Homo sapiens parapsychophilicus; o Homo
sapiens autocriticus; o Homo sapiens fraternus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: criança desafiadora consciente = o imberbe sabendo da própria inabilidade social, mas indiferente à condição patológica pessoal; criança desafiadora inconsciente = o imberbe ignorando a própria inabilidade social e vivendo na condição patológica da criminalidade.
Culturologia: a cultura da educação.
Educação. Considerando a Parapedagogia, a psicoeducação da criança desafiadora,
consiste em os pais ou responsáveis esclarecerem, orientarem e darem limites ao infante desde
a tenra idade através de princípios cosmoéticos e teáticos, utilizando, para isso, o diálogo franco
e o debate enriquecedor, objetivando auxiliar no desenvolvimento das habilidades cognitivas, sociais, afetivas e paraperceptivas.
Técnica. De acordo com a Experimentologia, eis, na ordem funcional, 6 métodos didáticos da psicoeducação para a criança desafiadora, de essencial importância para os pais:
1. Apoio: mostrar soluções de enfrentamento para a criança aprender a lidar com situações difíceis.
2. Diálogo: conversar francamente de maneira clara, acolhedora e objetiva, não utilizando linguagem infantilizadora ou autocrática.
3. Posicionamento: orientar e esclarecer sobre as regras da família ao observar comportamentos inadequados e desadaptativos, pontuando e corrigindo no momento, sem alimentar os
erros.
4. Encorajamento: incentivar o desenvolvimento de novas habilidades, inserindo a criança em situações e contextos novos, evitando a superproteção.
5. Atenção: observar as neocondutas positivas e imediatamente recompensar e elogiar.
6. Interação: reservar momentos do dia para realizar atividades conjuntas propiciadoras
da estimulação evolutivamente positiva do mentalsoma, psicossoma, energossoma e soma.
Preceptoria. Dentro do universo da Grupocarmologia, os pais são os primeiros preceptores dos filhos. Cabe a eles a responsabilidade de educar e assistir, contribuindo para a modulação do caráter da criança, estimulando a elaboração de pensenes homeostáticos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a criança desafiadora, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Alcova contaminada: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Amoralidade: Parapatologia; Nosográfico.
04. Animal humano: Intrafisicologia; Nosográfico.
05. Ansiedade: Psicossomatologia; Nosográfico.
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Carga da convivialidade: Conviviologia; Neutro.
Convivência humana: Conviviologia; Neutro.
Desafeição: Parapatologia; Nosográfico.
Energima: Parapatologia; Nosográfico.
Heterassédio: Parapatologia; Nosográfico.
Infante estressado: Parapatologia; Nosográfico.
Interassedialidade: Grupocarmologia; Nosográfico.
Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Iscagem interconsciencial: Parapatologia; Neutro.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.

A FALTA DE INTERAÇÃO E DE COMPROMISSO DOS PAIS
PARA COM OS FILHOS GERALMENTE RESULTA NA CRIANÇA DESAFIADORA, REPERCUTINDO NO DESENVOLVIMENTO COGNITIVO, AFETIVO E PARAPSÍQUICO INFANTIL.
Questionologia. Você, leitor e leitora, na condição de pai e mãe, já estudou sobre crianças desafiadoras? Qual saldo interassistencial vem obtendo através da interação parental?
Bibliografia Específica:
1. Bowlby, John; Uma Base Segura: Aplicações Clínicas da Teoria do Apego (A Secure Base); apres. Elizabeth Brasil Paulon; trad.; Sonia Monteiro de Barros; 170 p.; 8 caps.; 1 microbiografia; 243 refs.; 1 apênd.; alf.; ono.; 21
x 14 cm; enc.; 1ª imp.; Artes Médicas; Porto Alegre, RS; 1989; páginas 117 a 132.
2. Vieira, Waldo; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
689 a 715.

L. Z.
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CRIATIVIDADE EVOLUTIVA
(MENTALSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A criatividade evolutiva é a capacidade de utilizar os mais variados módulos de criatividade, inerentes às diversas áreas de manifestação consciencial, para gerar resultados
úteis, cosmoéticos e prioritários para a auto e heterevolução consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo criatividade vem do idioma Latim, creare, ―produzir; fazer brotar;
fazer aumentar; fazer crescer; criar‖. A palavra criativo surgiu no Século XX. O vocábulo evolutivo provém do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, ―ação de percorrer,
de desenrolar‖, de evolvere, ―rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; estender;
desenvolver‖. Apareceu em 1873.
Sinonimologia: 1. Criatividade cosmoética. 2. Criatividade assistencial. 3. Criatividade do bem. 4. Criatividade responsável. 5. Verpon.
Eufemismologia: a criatividade anticosmoética denominada como sendo ―mal necessário‖.
Neologia. As 3 expressões compostas criatividade evolutiva, criatividade evolutiva amadora e criatividade evolutiva profissional são neologismos técnicos da Mentalsomatologia.
Antonimologia: 1. Criatividade anticosmoética. 2. Criatividade egocêntrica. 3. Criatividade bélica. 4. Criatividade irresponsável. 5. Dogmatismo.
Estrangeirismologia: o approach criativo; a open mind; o insight; o looping ideativo;
o strong profile; o upgrade consciencial; o Zeitgeist influenciando as abordagens criativas; o Verponarium; o Tertuliarium; a exclamação “Parla!” proferida pelo artista à estátua recém-esculpida, considerada por ele tão perfeita ao ponto de só faltar falar; o dernier cri.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autexperimentologia.
Megapensenologia. Eis 5 megapensenes trivocabulares sintetizando o tema: – Criatividade: desrepressão holossomática. Criatividade exige recin. Robéxis: ausência criativa. Questionemos nossas certezas. Busquemos novas dúvidas.
Coloquiologia. Eis 6 expressões do coloquialismo, denotando criatividade: ideia brilhante; ovo de Colombo; salvação da lavoura; tirada de mestre; grande sacada; toque de gênio.
Citaciologia. Eis a citação pertinente de Thomas Alva Edison (1847–1931): – Criatividade é 10% de inspiração e 90% de transpiração.
Filosofia: o Abertismo; o Antiabsolutismo; o Anticonformismo; o Antidogmatismo; o Antitradicionalismo; o Criticismo; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da recexopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os genopensenes; a genopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os lateropensenes; a lateropensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade;
os taquipensenes; a taquipensenidade; os contrapensenes; a contrapensenidade; os grafopensenes;
a grafopensenidade.
Fatologia: a criatividade evolutiva; o vinco cosmoético da intrafisicalidade; a criatividade com hora marcada; o aperfeiçoamento da criatividade; a atenção concentrada; a atenção dividida; a abstração; a análise panóptica; a cosmovisão; o esboço inicial; a intuição; as sincronicidades;
a superdotação; o acesso à Central Extrafísica da Verdade (CEV); a Prova da Imagística; a Enciclopédia da Conscienciologia; o Conselho Internacional de Neologística (CINEO); a recéxis;
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a recin; o despertar da Paragenética; a evolução criativa; o cultivo da memória; a memória hábil;
o acesso à holomemória; o dicionário cerebral analógico; a resiliência mentalsomática; o pensamento lateral; o pensamento divergente; o olhar clínico do especialista criativo; a hora de parar;
a pausa na produção criativa para debate avaliativo dos achados; as amizades renovadoras; a exposição do criador através da criação; o ambiente potencializado; a autoria; a subversão da ordem; a insubordinação mental; a inconformidade; a extemporaneidade; a tenacidade diante das
posturas reacionárias; a evitação da heteronomia patológica; a liberdade limitada; o raciocínio binário; os mecanismos de controle intra e intergrupais; a Mesologia; as pressões (repressões) sociais; o pacto de mediocridade criativa; a manutenção do status quo; o aninhamento na zona de
conforto; o preço da originalidade; o fato do novo nem sempre ser benéfico; o estigma da criação;
os devaneios; a imaginação indomada; as gradações da criatividade; o ato de libertar a imagem
(escultura) da pedra bruta.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Parergonomia;
a predisposição parapsíquica; a inspiração; os contatos extrafísicos com amparadores especialistas; a paraaculturação; a vivência da megaeuforização; a flexibilidade energossomática; as energias intoxicantes dos bagulhos energéticos.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo inteligência evolutiva–criatividade evolutiva; o sinergismo curiosidade sadia–criatividade evolutiva; o autossinergismo ideativo.
Principiologia: o princípio do exemplarismo heurístico; o princípio do posicionamento
pessoal (PPP); o princípio da descrença; o princípio anticosmoético dos fins justificarem os
meios; o princípio da responsabilidade pelos atos criativos; o princípio de a criação exigir
quantidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) e o código grupal de Cosmoética
(CGC) orientando a produtividade individual e coletiva.
Teoriologia: as teorias da criatividade; a teoria da verpon; a teoria da recuperação dos
cons; a teoria da incontinência das ideias; a teoria do desperdício de ideias; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria de toda criação poder ser melhorada.
Tecnologia: a técnica do processo criativo; a técnica do brainstorming; a técnica da associação de ideias; a técnica do detalhismo; a técnica da exaustividade; a técnica do questionamento das próprias certezas; a técnica da rotina criativa.
Voluntariologia: a criatividade evolutiva aplicada ao voluntariado interassistencial;
o voluntariado como oportunidade de enfrentar situações exigentes de soluções criativas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Pensenologia;
o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da Retrocogniciologia; o laboratório conscienciológico do cosmograma; o laboratório conscienciológico
de técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Heurística.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Recexologia.
Efeitologia: o efeito heureca; o efeito positivo da recuperação de cons magnos; o efeito
da autoconfiança gerada a partir das experiências extrafísicas esclarecedoras autocomprovatórias.
Neossinapsologia: a criação de neossinapses decorrentes das neoideias; a criação de paraneossinapses decorrentes das ideias originais; o reacesso neossináptico.
Ciclologia: o ciclo do processo criativo; o ciclo inputs-outputs-reverificação; o ciclo sementeira-colheita; a criatividade circadiana; o ciclo interrompido pela criatividade disruptiva.
Enumerologia: a bissociação; a associação de ideias; a ideação; o ricochete intelectivo;
o estalo de Vieira; a serendipitia; a sacação; o veio ideativo; o fluxo ideativo; as enxurradas de
ideias; os estilhaços ideativos; as ideias seminais. A autodisponibilidade para criar; o espaço in-
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traconsciencial para o novo; a imprescindível autorganização holopensênica; a convergência pesquisística; as peculiaridades dos gêneros; os pontos de vista pessoais; a autocastração.
Binomiologia: o binômio criatividade evolutiva–assistencialidade; o binômio criatividade evolutiva–interdisciplinaridade; o binômio concriatividade evolutiva–maxiproéxis; o binômio
concentração-criatividade; o binômio insistência-criatividade; o binômio memória–associação
de ideias; o binômio curiosidade-descoberta; o binômio sensibilidade-determinação; o binômio
projetabilidade lúcida (PL)–paraaculturação.
Interaciologia: a interação criatividade evolutiva–autodisponibilidade responsável; a interação criatividade evolutiva–omniquestionamento; a interação criatividade evolutiva–Tudologia; a interação módulo de criatividade–módulo de inteligência; a interação cérebro-paracérebro; a interação paracérebro-paracérebro; a interação Ergonomia-Parergonomia; a interação
folha de papel em branco–caneta de ponta macia.
Crescendologia: o crescendo criatividade convencional–criatividade evolutiva; o crescendo ideia inata–ideia original; o crescendo desrepressão-criatividade; o crescendo reflexão-criatividade; o crescendo fase criativa breve–fase criativa prolongada–criatividade contínua.
Trinomiologia: o trinômio autoconfiança–autocomprometimento–criatividade evolutiva; o trinômio fluidez-interatividade-parapsiquismo; o trinômio paracérebro–cérebro–ideias inatas; o trinômio paracérebro da conscin–paracérebro da consciex–concriatividade; o trinômio
holomemória–retrocognição–ideias inatas.
Polinomiologia: o polinômio flexibilidade holopensênica–imaginação racional–parapsiquismo–criatividade evolutiva; o polinômio patológico carência–autorrepressão–acomodação–heteraceitação–restrição criativa.
Antagonismologia: o antagonismo criatividade evolutiva / anticosmoética; o antagonismo criatividade evolutiva / monoideísmo; o antagonismo criatividade evolutiva / mundinho egocêntrico; o antagonismo criatividade evolutiva / automação da criatividade; o antagonismo criatividade evolutiva / drogas; o antagonismo criatividade / repressão; o antagonismo criatividade
/ lavagem cerebral; o antagonismo criatividade / acomodação; o antagonismo criatividade / timidez.
Paradoxologia: o paradoxo da criatividade evolutiva impor restrições à criatividade;
o paradoxo do monoideísmo temporário expandir a criatividade evolutiva; o paradoxo da criatividade destrutiva abrir espaço para a inovação.
Politicologia: a cosmoeticocracia; a democracia; a democracia pura; a argumentocracia; a cienciocracia; a tecnocracia; a conscienciocracia; a lucidocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço pesquisístico na busca das ideias novas; a lei de ação
e reação aplicada aos atos criativos; a lei da obsolescência.
Filiologia: a neofilia; a cosmoeticofilia; a evoluciofilia; a pesquisofilia; a metodofilia;
a raciocinofilia; a cogniciofilia; a recexofilia.
Fobiologia: a neofobia; a doxofobia.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA) distorcendo o foco para o irracional e não prioritário; a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome obsessiva-compulsiva
(TOC).
Mitologia: o mito do dom da criatividade; o mito da criatividade ser sempre espontânea; o mito da necessidade de inspiração criativa.
Holotecologia: a mentalsomatoteca; a intelectoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca;
a assistencioteca; a criativoteca; a heuristicoteca; a neologisticoteca; a imagisticoteca; a correlacionoteca; a sincronoteca; a apriorismoteca; a mnemossomatoteca; a verponoteca; a recexoteca.
Interdisciplinologia: a Mentalsomatologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia; a Assistenciologia; a Inventariologia; a Heuristicologia; a Imagística; a Mnemossomatologia; a Pictografologia; a Contrapontologia; a Verponologia; a Neologia; a Tecnologia; a Conformaticologia;
a Etologia; a Conscienciometrologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

7787

IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser
desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a personalidade forte cosmoética.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o escolhido; o gênio; o superdotado; o livre pensador; o pesquisador independente; o cocriador; o catalisador criativo; o semperaprendente; o objetor de consciência; o cientista revolucionário; o subversivo; o patrulheiro ideológico; o reacionário; o eunuco criativo.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a escolhida; a gênia; a superdotada; a livre
pensadora; a pesquisadora independente; a cocriadora; a catalisadora criativa; a semperaprendente; a objetora de consciência; a cientista revolucionária; a subversiva; a patrulheira ideológica;
a reacionária; a musa inspiradora.
Hominologia: o Homo sapiens holopensenocreator; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens genopensenologus; o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo
sapiens projectius.
V. Argumentologia
Exemplologia: criatividade evolutiva amadora = aquela praticada instintivamente pela
consciência de boa índole; criatividade evolutiva profissional = aquela praticada tecnicamente pela consciência lúcida sistemática.
Culturologia: a cultura da criatividade; a cultura da recin ininterrupta; a contracultura
sadia; a cultura da novidade; o condicionamento cultural; a indústria cultural; os idiotismos culturais; a cultura da obsolescência; a cultura do descartável.
Imageticologia. A lâmpada acesa, indicando o surgimento da ideia, é o simbolismo popular da Quadrinhologia relativo à criatividade.
Mateologia. Considerando a criatividade primípara, cabe a pergunta: – Deus criou o homem ou o homem criou deus?
Alteridade. Diante da Convivialidade, através do contato com o outro, no ato de conhecer, falar e debater, abre-se a possibilidade de confronto com o conhecido e o acréscimo do novo.
Holocarmologia. A partir da Grupocarmologia, o entendimento da criatividade evolutiva é de fundamental importância para a evitação das interprisões grupocármicas causadas pelos
atos criativos inconsequentes e anticosmoéticos.
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Hiperacuidade. Atinente a Lucidologia, eis 7 manifestações, listadas em ordem alfabética, importantes de serem observadas para a implementação da criatividade evolutiva:
1. Senso de continuidade: a percepção quanto à sequência dos fatos e dos procedimentos.
2. Senso de criticidade: a discutibilidade dos posicionamentos ideológicos; a evitação
dos preconceitos.
3. Senso de fraternidade: a atenção às necessidades específicas dos assistidos.
4. Senso de humor: o bom humor e o destencionamento para a fluência das ideias.
5. Senso de observação: a apreensão do existente para perceber a necessidade do novo.
6. Senso de realidade: os pés sobre a rocha e o mentalsoma no Cosmos.
7. Senso estético: notadamente quanto ao confor da criação.
Psicossomatologia. A supervalorização da criatividade psicossomática, associada à arte
em geral – música, dança, pintura, escultura, literatura, teatro, cinema –, restringe a compreensão
e aplicação da criatividade evolutiva.
Terapeuticologia: a terapia artística; a terapia criativa.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a criatividade evolutiva, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Autocriatividade: Verponologia; Neutro.
04. Corredor heurístico: Experimentologia; Homeostático.
05. Criatividade irresponsável: Parapatologia; Nosográfico.
06. Descoberta: Heuristicologia; Neutro.
07. Eclosão criativa: Heuristicologia; Homeostático.
08. Genopensene: Autopensenologia; Neutro.
09. Holopensene criativo: Heuristicologia; Homeostático.
10. Ideia original: Mentalsomatologia; Neutro.
11. Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
12. Intrarticulação heurística: Holomaturologia; Homeostático.
13. Lateropensene: Lateropensenologia; Neutro.
14. Neopensene: Neopensenologia; Neutro.
15. Parângulo: Heuristicologia; Homeostático.

O MAIOR IMPEDIMENTO PARA A CONSCIÊNCIA ATINGIR
E DESENVOLVER A CRIATIVIDADE EVOLUTIVA É A ATUAÇÃO DA AUTORREPRESSÃO SILENCIOSA E INCONSCIENTE, RESULTANTE DOS CONDICIONAMENTOS MILENARES.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já utiliza a criatividade evolutiva no cotidiano?
Estes atos criativos beneficiam somente você ou também outras consciências?
Bibliografia Específica:
01. De Bono, Edward; O Pensamento Lateral (The Use of Lateral Thinking); trad. Eduardo Francisco Alves;
126 p.; 10 caps.; 34 figs.; 21 x 13,5 cm; br.; 2a Ed.; Record; São Paulo, SP; 1995; páginas 1 a 126.
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02. Lubart, Todd; Psicologia da Criatividade (Psychologie de la Créativité); revisora Cristina Dias Allessandrini; trad. Márcia Conceição Machado Moraes; 192 p.; 10 caps.; 5 esquemas; 3 figs.; 6 gráfs.; 12 quadros; 284 refs.; 23
x 16 cm; br.; Artmed; Porto Alegre, RS; 2007; páginas 26 a 28 e 93 a 108.
03. Oliveira, Nara; & Santos, Everton; Criatividade e Captação de Ideias Inatas; Apostila do Curso Formação de Autores; Módulo 5; Turma II; 30 p.; 13 caps.; 14 enus.; 2 quadros; 29 refs.; 1 apênd.; 28 x 21,5 cm; espiralado; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro, 2004;
páginas 3 e 19.
04. Osborn, Alex F.; O Poder Criador da Mente (Applied Imagination); trad. E. Jacy Monteiro; 330 p.; 28
caps.; 1 gráf.; 331 refs.; 20,5 x 13,5 cm; br.; 6a Ed.; Ibrasa; São Paulo, SP; 1987; páginas 19, 130 a 132 e 203 a 228.
05. Santos, Everton; Criatividade Evolutiva; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; S-2; Seção:
Conferência; 14 enus.; 42 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz
do Iguaçu, PR; Junho, 2007; páginas 3 a 17.
06. Torrance, E. Paul; Criatividade: Medidas, Testes e Avaliações (Creativity); trad. Aydano Arruda; 296
p.; 10 caps.; 262 refs.; 21 x 14 cm; br.; Ibrasa; São Paulo, SP; 1976; páginas 77 e 131.
07. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.;
11 enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 57, 65 e 177.
08. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 194.
09. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 38 a 43, 206, 208, 376 a 379 e 904 a 908.
10. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102
filmes; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed.
Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004;
páginas 216, 253, 299, 377, 800, 1.021 e 1.066.
11. Idem; Máximas da Conscienciologia; 164 p.; 150 ilus.; 450 minifrases; 10 x 15 cm; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; página 44.
12. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.254
p.; 525 caps.; 150 abrevs.; 43 ilus.; 5 índices; 1 sinopse; glos. 300 termos; 2.041 refs.; alf.; geo.; ono.; 27 x 21 x 7 cm;
enc.; 10a Ed. Revisada; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 23, 43, 206, 652 e 675.
13. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices;
2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de
Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 71, 75, 85, 98, 150, 245, 248, 374, 386, 394, 453, 497, 524, 547, 553,
560, 584, 687, 731 e 762.
14. Idem; Temas da Conscienciologia; 232 p.; 90 caps.; 16 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional
de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 32.

E. V.
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CRIATIVIDADE INTERMISSIVISTA
(VERPONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A criatividade intermissivista é o atributo consciencial amplificado no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático, capacitando a conscin, homem ou mulher, para a produção
teática de neoverpons e soluções originais evolutivas, a partir do paradigma consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo criatividade vem do idioma Latim, creare, ―produzir; fazer brotar;
fazer aumentar; fazer crescer; criar‖. A palavra criativo surgiu no Século XX. O prefixo inter deriva do idioma Latim, inter, ―no interior de 2; entre; no espaço de‖. O vocábulo missão procede
do mesmo idioma Latim, missio, missionis, ―ação de enviar; remessa; missão‖, de mittere, ―deixar
ir; partir; soltar; largar; lançar; atirar‖. Apareceu no Século XIII. O sufixo ista vem do idioma
Grego, istes, designando ―adepto; aderente; seguidor; partidário‖.
Sinonimologia: 1. Criatividade a partir da neomundividência do CI. 2. Criatividade
verponocêntrica. 3. Capacidade de inovação intermissivista. 4. Heurística intermissivista.
Neologia. As 3 expressões compostas criatividade intermissivista, criatividade intermissivista primária e criatividade intermissivista avançada são neologismos técnicos da Verponologia.
Antonimologia: 1. Anticriatividade. 2. Criatividade irresponsável. 3. Criatividade baratrosférica. 4. Inovação eletronótica. 5. Inovação belicista. 6. Criatividade artística. 7. Inovação capitalista.
Estrangeirismologia: a open mind; o Verponarium; o Serenarium; o pensamento large;
o out-of-the box thinking; o creative thinking.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto às associações de ideias.
Citaciologia: – Se você pode sonhar, você pode fazer (Walt Disney, 1901–1966).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da criatividade; o holopensene verponogênico da
Cognópolis; o holopensene da criatividade mentalsomática do Holociclo; o holopensene cosmovisiológico da Enciclopédia da Conscienciologia; o holopensene dos evoluciólogos; o holopensene dos Serenões; o materpensene da revolução da Ciência das Ciências, a Conscienciologia; o holopensene do professor agente retrocognitor; os cosmopensenes; a cosmopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade.
Fatologia: a criatividade intermissivista; a cosmovisão como indicador da criatividade
intermissivista; a cosmovisão a partir do paradigma consciencial; o livro publicado sendo produto
da criatividade intermissivista; o ato de pensar grande; a abordagem criativa; a visão de futuro; as
ideias originais avançadas; o enriquecimento de variáveis conscienciológicas para as associações
de ideias; a ampliação das neoverpons; a extrapolação mentalsomática útil; a inovação consciencial; a descoberta conscienciológica; o exemplo do autor conscienciológico polímata e prolífico;
a memória cerebral; o bom humor; o exemplarismo criativo do atrator ressomático; a fartura de
interações interconscienciais na Cognópolis entre intermissivistas de diferentes especialidades;
a criatividade intermissivista do parapedagogo; a criatividade intermissivista do consciencioterapeuta; a criatividade intermissivista do autor conscienciólogo; os debates conscienciológicos;
a heterocrítica estimulando a criatividade; a diferença entre superdotação e genialidade; o fato de
a conscin large ser mais criativa; a leitura; os tratados conscienciológicos; a leitura das obras de
neoautores conscienciólogos; a caneta e o papel em branco; o enriquecimento dos brainstormings
com as variáveis conscienciológicas; o Círculo Mentalsomático; o Tertuliarium; o Holociclo;
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a Prova da Imagística; a publicação de artigo nas revistas científicas da Conscienciologia; a publicação e defesa de verbete da Enciclopédia da Conscienciologia com transmissão ao vivo pela Internet, no Tertuliarium; a Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica
(ENCYCLOSSAPIENS); a publicação da obra-prima pessoal; a Interparadigmas: a revista de
doutores da Conscienciologia; o empreendedorismo cosmoético e evolutivo das Empresas Conscienciocêntricas (ECs); as neoverpons conscienciológicas; as centenas de especialidades da Conscienciologia; os milhares de neologismos da Conscienciologia; o Congresso de Verponologia;
o projeto do Megacentro Cultural Holoteca; a criação e a gestão das Instituições Conscienciocêntricas (ICs); o Conselho Internacional de Neologística (CINEO); a construção da Cognópolis;
a residência proexogênica; as 23 ICs (Ano-base: 2014); o veteranismo na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); o aparecimento dos evoluciólogos; a aceleração da
publicação de livros da Associação Internacional Editares (EDITARES); os audiovisuais produzidos na Associação Internacional de Comunicação Conscienciológica (COMUNICONS), frente
de esclarecimento policármico; a inevitável criação de futura Universidade da Conscienciologia,
a partir do desenvolvimento de especialidades conscienciológicas; o aparecimento de neointermissivistas líderes de novas disciplinas da Conscienciologia; a liberdade de criação de grupos antecipatórios às ICs; a CCCI como incubadora de ICs; as Empresas Conscienciocêntricas (ECs)
vinculadas às ICs; a infinidade de temas abordados pela Conscienciologia; a complexidade da
Conscienciologia; as novas tecnologias trazidas pelas consciências extraterrestres ressomadas na
Terra pela primeira vez; o Estado Mundial a partir do desenvolvimento da Astronáutica; os futuros tratados conscienciológicos das novas gerações de intermissivistas; os futuros journals de
Conscienciologia para diferentes especialidades; a ampliação da CCCI exemplificada pela convivência intergerações de intermissivistas da Associação Internacional de Conscienciologia para
a Infância (EVOLUCIN) e da Associação Internacional de Longevidade (LONGEVITÀ); o autoconhecimento e a imaginação necessários para o planejamento da próxima existência; a imaginação necessária para avançar na compreensão teórica da complexidade multidimensional e consciencial, com racionalidade; a imaginação cosmoética como medida do nível evolutivo das consciências; a necessidade da criatividade na abordagem interassistencial.
Parafatologia: a criatividade multidimensional; a autovivência do estado vibracional
(EV) profilático; a tenepes inspiradora; a Central Extrafísica da Verdade (CEV); as ideias originais inspiradas pelo amparador extrafísico; a ideia rememorada de existência passada, ainda hoje
original para a massa humana impensante; a atração de amparadores extrafísicos técnicos de função, a partir da publicação de gescons, realização de cursos e especialização em tema assistencial;
a criatividade intermissivista na flexibilidade da convivência do paradiplomata; a extrapolação
parapsíquica; a exoprojeção; a memória paracerebral; a cosmovisão multiexistencial de si próprio;
a holomemória; a recuperação de paracons; o paracontato com o evoluciólogo; o paracontato com
o Serenão; a vivência lúcida da multidimensionalidade; as energias imanentes (EIs); a convivência junto a consciex extraterrestre amparadora; as parexcursões interplanetárias; as paratecnologias; o paramicrochip; os cenários extrafísicos e as consciexes percebidas no curso Acoplamentarium na Associação do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); a proéxis realizada com lucidez alinhada com a reurbex planejada por evoluciólogos e Serenões; a comunex provisória Pandeiro; a paravivência dos estados alterados de consciência (EACs); a rememoração da
projeção consciente; a motivação para o desenvolvimento do parapsiquismo; a descoincidência
dos veículos de manifestação da consciência; a telepatia com o amparador extrafísico de função;
a inteligência evolutiva (IE); a inspiração extrafísica acessada durante o banho; a cosmoconsciência; as soluções parapsíquicas pró-reurbex; o desenvolvimento da transcomunicação; as variáveis
e traços conscienciais utilizados pelos Serenões; a neofilia necessária para avançar na compreensão prática da complexidade extrafísica; o ectoplasma enquanto elo entre a Ciência Eletronótica
e a Conscienciologia; a compreensão da Cosmoética sendo pilar da Paramatemática; a criatividade mentalsomática dos Serenões, rumo à terceira dessoma; a criatividade intermissivista sendo
traço consciencial alavancador da evolução.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo proéxis-verpon; o sinergismo criatividade-recin; o sinergismo autoconsciencioterapia-criatividade; o sinergismo inspiração-transpiração.
Principiologia: o princípio “quem procura acha”; o princípio da perseverança intelectual; o princípio da originalidade das proéxis; o princípio das 10 mil horas de prática para se
atingir a excelência; o princípio “nada se cria, tudo se copia”.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado à priorização da teática
das neoideias.
Teoriologia: a teoria da verpon; a teoria do Homo sapiens serenissimus.
Tecnologia: a técnica da exaustividade; a técnica das 50 vezes mais; a técnica terapêutica da Cosmoética Destrutiva.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Verponologistas.
Efeitologia: o efeito do aparecimento dos evoluciólogos; o efeito do holopensene da
Cognópolis; o efeito time pills do paramicrochip; o efeito irreversível dos Cursos Intermissivos.
Neossinapsologia: as neossinapses das neoverpons; o predomínio das parassinapses sobre as sinapses.
Ciclologia: o ciclo de vigência da verpon; o ciclo inspiração-gescon; o ciclo recuperação de cons–neoideias.
Enumerologia: a criatividade do inversor existencial na convivialidade; a criatividade
nas recins; a criatividade na docência conscienciológica; a criatividade na escrita da gescon;
a criatividade na proéxis pessoal; a criatividade na proéxis grupal; a criatividade na Cognópolis.
Binomiologia: o binômio invenção-evolução; o binômio neoideia-neopráxis.
Interaciologia: a interação das redes de neoverpons; a interação dos intermissivistas
cognopolitas; a interação Ciência Eletronótica–Conscienciologia.
Crescendologia: o crescendo inspiração-materialização; o crescendo criatividade da
consréu–criatividade do intermissivista; o crescendo criatividade do desperto–criatividade do
evoluciólogo.
Trinomiologia: o trinômio neoideia-paraneossinapse-neossinapse; o trinômio recin-megagescon-compléxis.
Polinomiologia: o polinômio neopensenes-neoverpons-neoperspectivas-neoteorias;
o polinômio CI-escola-universidade-IC.
Antagonismologia: o antagonismo nobelista eletronótico / epicon professor do curso
ECP2; o antagonismo extremo criatividade dos carnavalescos da Sapucaí / criatividade dos autores da revista Conscientia; o antagonismo revista Nature / revista Interparadigmas; o antagonismo ideias amparadas / ideias assediadas; o antagonismo Vale do Silício / Cognópolis; o antagonismo inovação da indústria de software / inovação da Instituição Conscienciocêntrica;
o antagonismo abordagem eletronótica / abordagem consciencial.
Paradoxologia: o paradoxo da Cosmoética Destrutiva; o paradoxo de a neoideia não
ser original do planeta Terra.
Politicologia: a democracia pura.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a verponofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a decidofobia.
Sindromologia: a síndrome da vontade débil; a síndrome de Amiel; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a megalomania; a retromania; a toxicomania.
Mitologia: o mito de os loucos serem mais criativos; o mito do impossível.
Holotecologia: a criativoteca; a neologisticoteca; a gibiteca.
Interdisciplinologia: a Verponologia; a Recexologia; a Recinologia; a Heuristicologia;
a Imagisticologia; a Inventologia; a Neoverponologia; a Neologisticologia; a Experimentologia;
a Evoluciologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin ociosa; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin large; a conscin fonte-inspiradora.
Masculinologia: o intermissivista; o agente retrocognitor itinerante; o atacadista consciencial; o escritor; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o pesquisador; o tenepessista; o ofiexista; o verbetólogo; o tocador de obra; o homem de ação;
o empreendedor estadunidense Steve Jobs (1955–2011); o artista e polímata italiano Leonardo da
Vinci (1452–1519); o inventor estadunidense Thomas Alva Edison (1847–1931); o empreendedor
cinematográfico estadunidense Walt Disney (1901–1966).
Femininologia: a intermissivista; a agente retrocognitora itinerante; a atacadista consciencial; a escritora; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica;
a pesquisadora; a tenepessista; a ofiexista; a verbetóloga; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens verponarista; o Homo sapiens heuristicus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens mentalsomaticus; Homo sapiens neonatus; Homo sapiens recyclans; Homo sapiens conventionalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: criatividade intermissivista primária = a desenvolvida no primeiro Curso
Intermissivo; criatividade intermissivista avançada = a desenvolvida no segundo Curso Intermissivo.
Culturologia: a cultura cognopolita.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas
centrais, evidenciando relação estreita com a criatividade intermissivista, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aparecimento dos evoluciólogos: Evoluciologia; Homeostático.
02. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
03. Central Extrafísica da Verdade: Cosmovisiologia; Homeostático.
04. Criatividade evolutiva: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Criatividade irresponsável: Parapatologia; Nosográfico.
06. Efeito intermissivo: Autevoluciologia; Homeostático.
07. Ideia original: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Inspiração: Heuristicologia; Neutro.
09. Megaverpon: Verponologia; Homeostático.
10. Neopensene: Neopensenologia; Neutro.
11. Parângulo: Heuristicologia; Homeostático.
12. Preço da verpon: Verponologia; Homeostático.
13. Verponarium: Verponologia; Homeostático.
14. Verpon motivadora: Mentalsomatologia; Homeostático.
15. Verponogenia: Neoverponologia; Homeostático.
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A CRIATIVIDADE INTERMISSIVISTA É FUNDAMENTAL NAS
GESCONS, NAS RECINS E NA REALIZAÇÃO DA PROÉXIS.
AO MODO DE MEGAPODER CONSCIENCIAL, DIRECIONA
A CONSCIN INTERESSADA A NOVO NÍVEL EVOLUTIVO.
Questionologia. Qual valor dá você, leitor ou leitora, para a criatividade pessoal enquanto traço evolutivo prioritário? Qual o nível de originalidade intermissivista das autopesquisas
e gescons pessoais?
Bibliografia Específica:
1. Gladwell, Malcolm; Fora de Série (Outliers); revisores Ana Grillo; Isabella Leal; & Sérgio Bellinello
Soares; trad. Ivo Korytowski; 288 p.; 9 caps.; 198 abrevs.; 1 E-mail; 10 enus.; 3 fotos; 9 ilus.; 1 microbiografia; 13 tabs.;
1 website; 29 notas; 4 apênds.; 21 x 14 cm; br.; Sextante; Rio de Janeiro, RJ; 2008; páginas 39 a 67.

P. A. N.
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CRIATIVIDADE IRRESPONSÁVEL
(PARAPATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A criatividade irresponsável é a qualidade, característica, talento, potencialidade ou dom criativo, inventivo ou descobridor da conscin, homem ou mulher, aplicado a objetivos anticosmoéticos ou contra o bem-estar e a evolução da Humanidade.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo criatividade vem do idioma Latim, creare, ―produzir; fazer brotar;
fazer aumentar; fazer crescer; criar‖. O vocábulo criativo surgiu no Século XX. O prefixo in procede também do idioma Latim, in, ―privação; negação‖. A palavra responsável provém do idioma
Francês, responsable, ―que garante; que responde‖, derivada do idioma Latim, respondere,
―responder; afirmar; assegurar; afiançar; prometer; refutar; comparecer‖. Apareceu no Século
XVIII. O termo irresponsável surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 01. Criatividade leviana. 02. Criatividade insensata. 03. Criatividade
anticosmoética. 04. Criatividade maléfica; criatividade perniciosa. 05. Criatividade terrorista.
06. Criatividade destrutiva. 07. Criatividade dolosa. 08. Inventividade irresponsável. 09. Inventividade anticosmoética. 10. Engenhosidade destrutiva.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 20 cognatos derivados do vocábulo criação:
criabilidade; criacionismo; criacionista; criacionístico; criadeira; criadeiro; criadoiro; criador;
criadora; criadouro; criar; criativa; criatividade; criativo; Criativologia; criativopatia; criativoteca; criatório; criatura; criável.
Neologia. As 3 expressões compostas criatividade irresponsável, criatividade irresponsável doentia e criatividade irresponsável superdoentia são neologismos técnicos da Parapatologia.
Antonimologia: 01. Criatividade responsável. 02. Criatividade sensata. 03. Criatividade cosmoética. 04. Genialidade construtiva. 05. Inventidade responsável. 06. Inventidade cosmoética. 07. Inventividade sensata. 08. Inventiva cosmolínea. 09. Inventividade útil. 10. Engenhosidade libertária.
Estrangeirismologia: a docta ignorantia clássica.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, especificamente do autodiscernimento quanto à holomaturidade consciencial.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Criatividade: ebulição silenciosa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da criatividade; a grafopensenidade regressiva.
Fatologia: a criatividade irresponsável; a criatividade errada; a criatividade dolosa;
a criatividade belicista; a inventividade maléfica; a inventidade anticosmoética; a inventividade
distônica; a inventiva depressiva; a criação do mal; a estratégia espertalhona; a engenhosidade geradora do mal; a imaginação científica dolosa; a originalidade inventiva criminosa; a mente regressiva fértil; a progênie maléfica; os limites cosmoéticos da criatividade; as interprisões grupocármicas.
Parafatologia: a falta da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a megafrustração extrafísica; a melex.
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III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Binomiologia: o binômio autocrítica-heterocrítica.
Trinomiologia: o trinômio intencionalidade-perspectiva-prospectiva.
Antagonismologia: o antagonismo criação / destruição.
Paradoxologia: a interação paradoxal criatividade-arrependimento.
Politicologia: a assediocracia coletiva (ditadura).
Filiologia: a neofilia destrutiva.
Sindromologia: a síndrome da ectopia afetiva (SEA).
Holotecologia: a criativoteca; a bizarroteca; a belicosoteca; a imagisticoteca; a tecnoteca; a criminoteca; a hoploteca.
Interdisciplinologia: a Parapatologia; a Criativologia; a Consciencioterapia; a Heuristicologia; a Priorologia; a Cosmoeticologia; a Heuristicologia; a Neotecnologia; a Intencionologia;
a Discernimentologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a conscin acrítica; a pessoa desorganizada; a personalidade despriorizadora.
Masculinologia: o compassageiro evolutivo; o escritor; o evoluciente; o intelectual;
o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o inventor baratrosférico.
Femininologia: a compassageira evolutiva; a escritora; a evoluciente; a intelectual;
a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a inventora baratrosférica.
Hominologia: o Homo sapiens aberrans; o Homo sapiens incautus; o Homo sapiens
inattentus; o Homo sapiens negligens; o Homo sapiens acriticus; o Homo sapiens abusor; o Homo sapiens stigmaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: criatividade irresponsável doentia = a elaboração de obra escrita indutora
de suicídio; criatividade irresponsável superdoentia = a invenção de arma mortífera.
Culturologia: a afetação cultural.
Taxologia. Sob a ótica da Parapatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 categorias de criatividades irresponsáveis:
01. Arte. A obra de arte de cunho pró-belicismo.
02. Belicismo. A invenção da arma tecnotrônica supermortífera.
03. Bibliologia. O livro indutor do suicídio.
04. Ciência. O procedimento técnico-científico requintado contra a Humanidade.
05. Cinematografia. O filme hollywoodiano sem qualquer lição moral, a favor do vilão.
06. Heuristicologia. A inventividade originada na Baratrosfera.
07. Infocomunicologia. O blog a favor da truculência explícita.
08. Publicidade. O trabalho de propaganda instigante do tabagismo.
09. Tecnologia. A técnica minuciosa de matança moderna do atirador de elite.
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10. Televisão. A indução maléfica do programa televisivo pornográfico.
Onomasticologia. Dentro do âmbito da Experimentologia, eis, por exemplo, 39 armas,
listadas em ordem alfabética, capazes de fazer qualquer conscin pensar sobre as consequências da
baixa qualidade das proéxis dos criadores – das quais receberam os nomes – e, ao fim e ao cabo,
acabaram sendo verdadeiros estigmas pessoais belicistas a partir de si próprios, compondo as
consbéis heurísticas doentias:
01. Avião de Guerra Messerschmitt: Willy Messerschmitt (1898–1978), Alemanha.
02. Canhão Krupp: Alfred Krupp (1812–1887), Alemanha.
03. Canhão Whitworth: Joseph Whitworth (1803–1887), Inglaterra.
04. Foguete Congreve: William Congreve (1772–1828), Inglaterra.
05. Fuzil Dreyse: Johann Nikolaus von Dreyse (1787–1867), Alemanha.
06. Fuzil Garand: John Cantius Garand (1888–1974), Canadá.
07. Fuzil Kalashnikov: Mikhail Timofeyevitch Kalashnikov (1919–), Rússia.
08. Fuzil Mauser: Peter Paul von Mauser (1838–1914), Alemanha.
09. Fuzil Spencer: Christopher Miner Spencer (1833–1922), EUA.
10. Fuzil-metralhadora Hotchkiss: Benjamin Berkeley Hotchkiss (1826–1885), EUA.
11. Metralhadora Browning: John Moses Browning (1855–1926), EUA.
12. Metralhadora Degtyarev: Vassily Alekseyevich Degtyarev (1880–1947), Rússia.
13. Metralhadora Gatling: Richard Jordan Gatling (1818–1903), EUA.
14. Metralhadora Maxim: Hiram Stevens Maxim (1840–1916), EUA.
15. Metralhadora Thompson: John Taliaferro Thompson (1860–1940), EUA.
16. Metralhadora Uzi: Uziel Gal (1923–2002), Alemanha.
17. Pistola Borchardt: Hugo Borchardt (1844–1925), Alemanha.
18. Pistola Glock: Gaston Glock (1929–), Áustria.
19. Pistola Lahti: Aimo Johannes Lahti (1896–1970), Finlândia.
20. Pistola Luger: Georg Johann Luger (1849–1923), Áustria.
21. Pistola Makarov: Nikolai Fiodorovitch Makarov (1914–1988), Rússia.
22. Pistola Nambu: Kijiro Nambu (1869–1949), Japão.
23. Pistola Remington: Philo Remington (1816–1889), EUA.
24. Pistola Ruger: William Batterman Ruger (1916–2002), EUA.
25. Pistola Walther: Carl-Wilhelm-Freund Walther (1858–1915), Alemanha.
26. Revólver Le Mat: Jean Alexandre François Le Mat (1824–1883), França.
27. Revólver Nagant: Emile Nagant (1830–1902) & Leon Nagant (1833–1900), Bélgica.
28. Revólver Smith & Wesson: Daniel Baird Wesson (1825–1906) & Horace Smith
(1808–1893), EUA.
29. Rifle Arisaka: Nariakira Arisaka (1852–1915), Japão.
30. Rifle Colt: Samuel Colt (1814–1862), EUA.
31. Rifle Henry: Benjamin Tyler Henry (1821–1898), EUA.
32. Rifle Johnson: Melvin Maynard Johnson Jr. (1909–1965), EUA.
33. Rifle Mannlicher: Ferdinand von Ritter Mannlicher (1848–1904), Áustria.
34. Rifle Marlin: John Mahlon Marlin (1837–1901), EUA.
35. Rifle Mossin-Nagant: Sergei Ivanovich Mosin (1849–1902), Rússia.
36. Rifle Schmeisser: Hugo Schmeisser (1884–1953), Alemanha.
37. Rifle Tokarev: Fiodor Vassilievitch Tokarev (1871–1968), Rússia.
38. Rifle Winchester: Oliver Fisher Winchester (1810–1880), EUA.
39. Torpedo Whitehead: Robert Whitehead (1823–1905), Inglaterra.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a criatividade irresponsável, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Aplicação da neoideia: Heuristicologia; Neutro.
03. Autassédio: Parapatologia; Nosográfico.
04. Autopostura viciada: Etologia; Nosográfico.
05. Douta ignorância: Autodiscernimentologia; Nosográfico.
06. Fascínio pelo grotesco: Parapatologia; Nosográfico.
07. Inspiração baratrosférica: Parapatologia; Nosográfico.
08. Mimeticologia: Intrafisicologia; Neutro.
09. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.
10. Tríade da erronia: Parapatologia; Nosográfico.

CRIAR, INVENTAR OU DESCOBRIR COISAS NEM SEMPRE
TRAZ VANTAGENS PARA OS RESPONSÁVEIS NO DECORRER DO TEMPO EM FUNÇÃO DAS REPERCUSSÕES CONTÍNUAS DOS ATOS CRIATIVOS, NÃO RARO, NEFASTOS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já criou algo atribuível à criatividade irresponsável? Em qual área de manifestação intrafísica?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC;
2 Vols.; 2.494 p.; 80 abrevs.; 1 biografia; 720 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 16 endereços; 2.892 enus.; estatísticas; 6 filmografias; 1 foto; 720 frases enfáticas; 5 índices; 1.722 neologismos; 1.750 perguntas; 720 remissiologias; 16
siglas; 50 tabs.; 135 técnicas; 16 websites; 603 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 12 cm; enc.; 3 a Ed.
Protótipo – rev. e aum.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 494 e 467.
2. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007;
páginas 213, 577, 615, 641 e 645.
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CRISE DE CRESCIMENTO
(RECEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A crise de crescimento é a condição específica de tensão ou conflito íntimo
vivenciado pela consciência, capaz de oportunizar, por meio de análise criteriosa dos fatos e parafatos, autenfrentamentos, novas posturas, atitudes proativas, decisões pontuais facultadoras de rupturas construtivas, reciclagem existencial (recéxis) e reciclagem intraconsciencial (recin).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo crise deriva do idioma Latim, crisis, ―momento de decisão, de mudança súbita; crise‖, e este do idioma Grego krísis, ―ação ou faculdade de distinguir; decisão‖,
e por extensão ―momento decisivo, difícil‖. Apareceu no Século XVIII. O vocábulo crescer procede também do idioma Latim crescere, ―crescer, brotar; nascer; ser criado; elevar-se; engrandecer-se; aumentar; avultar; multiplicar-se‖. Surgiu no Século XIII. A palavra crescimento apareceu no
Século XIV.
Sinonimologia: 01. Crise pessoal frutífera. 02. Estresse positivo. 03. Gargalo evolutivo.
04. Vivência transformadora. 05. Autoconfrontação desassediadora. 06. Saturação intraconsciencial. 07. Limite da estagnação. 08. Autatualização consciencial. 09. Decisão proativa. 10. Megapasso evolutivo.
Neologia. As 2 expressões compostas crise de crescimento emancipadora e crise de crescimento proexológica são neologismos técnicos da Recexologia.
Antonimologia: 01. Sossego momentâneo. 02. Estresse doentio. 03. Inércia evolutiva.
04. Estagnação consciencial. 05. Autocomplacência paralisante. 06. Acomodação. 07. Indiferença consciencial. 08. Insatisfação crônica. 09. Insensibilidade. 10. Automimese desnecessária.
Estrangeirismologia: o turning point pessoal; o upgrade intraconsciencial; o curriculum
vitae atualizado; o modus faciendi evolutivo; a quarterlife crisis; a alteração do status quo; o crescendum evolutivo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autojuízo crítico quanto à Decidologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Evolução:
crises constantes.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da evolução consciencial; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os hipopensenes doentios; os hiperpensenes sadios; o holopensene pessoal da autorreciclagem intraconsciencial; a identificação dos exopensenes;
os criticopensenes cosmoéticos; a criticopensenidade; a reeducação pensênica.
Fatologia: a crise de crescimento; a crise impactante; a crise interpessoal; a crise intelectual; a crise parapsíquica; a hora da virada; o acriticismo; a ansiedade; a camuflagem consciencial; as fissuras conscienciais; as cicatrizes; as incoerências; o autoconflito; os delírios da imaginação; os mecanismos de defesa do ego (MDEs); os ganhos secundários; o ato de abrir mão de posturas ultrapassadas; a resistência à mudança; a autorresiliência; a maturidade consciencial; a tares;
o momento de aprender com erros e acertos; o rompimento de estruturas fossilizantes; as conclusões inconcludentes; as armadilhas dos padrões comportamentais antigos e obsoletos; o consenso
evolutivo; a evitação do estupro evolutivo; as novas estratégias de autenfrentamentos; o correr
atrás para desfazer o prejuízo; a recéxis; a recin; a desassedialidade; as catálises das reciclagens;
a moréxis; a omissão superavitária (omissuper); a proéxis; a aplicação da inteligência evolutiva (IE).
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a limpeza das energias conscienciais (ECs) gravitantes; a desamarração energética; a vivência das paracrises; as paracicatrizes; as retrocognições esclarecedoras; a Experiência de Quase Morte (EQM); a abertura do
caminho evolutivo.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo catalítico das autorresponsabilidades evolutivas; o sinergismo intencionalidade cosmoética–autodiscernimento evolutivo; o sinergismo vontade inquebrantável–realizações harmônicas.
Principiologia: o princípio da acuidade nas manifestações conscienciais; o princípio da
autocrítica aplicada ao prioritário; o princípio da autotutela; o princípio da conexão entre causa
e efeito; o princípio da exclusão da automimese; o princípio da prioridade evolutiva; o princípio
da evolução inarredável.
Codigologia: a qualificação evolutiva dos códigos pessoais em vigor; o código pessoal
de cosmoética (CPC) fundamentando as decisões construtivas.
Teoriologia: a teoria da autocoerência; a teoria da personalidade autoconsciente; a teoria e a vivência da reciclagem existencial.
Tecnologia: a técnica da autodecisão; a técnica de mais 1 ano de vida; a técnica da reciclagem existencial (recéxis); as técnicas da Autoconsciencioterapia.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico como potencializador das crises pessoais e autorreciclagens.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Efeitologia: o efeito dos autoconceitos reatualizados; os efeitos catárticos das autorreciclagens.
Neossinapsologia: as neossinapses das reciclagens intraconscienciais.
Ciclologia: o ciclo da reeducação das condutas pessoais.
Enumerologia: a autocrítica ausente; a automimese dispensável; a autopesquisa esboçante; o autodesassédio efetivo; o autogerenciamento satisfatório; a autossuperação vivenciada;
a autossuficiência evolutiva.
Binomiologia: o binômio crise criativa–solução inovadora; o binômio crise antecipada
(inversor)–crise compulsória (reciclante).
Interaciologia: a interação autodesassédio-autossuperação.
Trinomiologia: o trinômio paciência-flexibilidade-persistência; o trinômio crise-superação-evolução.
Polinomiologia: o polinômio decidir-atualizar-reciclar-reeducar.
Antagonismologia: o antagonismo ação / inércia; o antagonismo decidofilia / decidofobia; o antagonismo qualidade / quantidade; o antagonismo competição / priorização; o antagonismo espectador da vida / protagonista da evolução; o antagonismo novas oportunidades / velhos interesses; o antagonismo perdulário energético / investidor evolutivo.
Paradoxologia: o paradoxo existente no estresse positivo da crise de crescimento.
Politicologia: a recexocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a autocriticofilia; a decidofilia; a cosmoeticofilia; a priorofilia;
a gnosiofilia; a evoluciofilia.
Fobiologia: a neofobia; a autopesquisofobia; a decidofobia; a heterocriticofobia; a priorofobia; a raciocinofobia; a evoluciofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome da mediocrização; a síndrome
do avestruzismo.
Holotecologia: a recexoteca; a criticoteca; a decidoteca; a convivioteca; a interassistencioteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
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Interdisciplinologia: a Recexologia; a Voliciologia; a Decidologia; a Experimentologia;
a Proexologia; a Conviviologia; a Autodiscernimentologia; a Intencionologia; a Cosmoeticologia;
a Autevoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser interassistencial; o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o intermissivista; o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o proexista; o reeducador; o autodecisor; o escritor; o leitor; o maxidissidente ideológico; o pesquisador;
o voluntário; o verbetólogo; o verbetógrafo; o conviviólogo; o parapercepciologista; o tertuliano;
o teletertuliano; o tocador de obras; o homem de ação.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a intermissivista; a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a proexista; a reeducadora; a autodecisora; a escritora; a leitora; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora; a voluntária; a verbetóloga; a verbetógrafa; a convivióloga; a parapercepciologista; a tertuliana; a teletertuliana; a tocadora de obras; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens autodeterminatus; o Homo sapiens recyclans; o Homo
sapiens intellegens; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens decisophilicus; o Homo sapiens cohaerens; o Homo sapiens progressivus.
V. Argumentologia
Exemplologia: crise de crescimento emancipadora = o ato de ir morar em outra cidade,
na condição de estudante, superando a ausência da família e amigos; crise de crescimento proexológica = o ato de realizar autenfrentamentos pessoais objetivando o cumprimento da maxiproéxis
grupal.
Culturologia: a cultura das autopriorizações evolutivas; a cultura do autodessassédio.
Taxologia. Segundo a Parassemiologia, eis, por exemplo, na ordem funcional, 4 realidades desencadeadoras, em geral, de crises de crescimento:
1. Intraconsciencial: a autoinsatisfação intolerável; os arrependimentos; o bater na
mesma tecla, sem resultados.
2. Interconsciencial: a quebra de relações interpessoais; as reconciliações.
3. Extraconsciencial: as mudanças imprevistas das condições econômico-financeiras
pessoais; a dessoma prematura de membro familiar.
4. Interdimensional: a experiência de quase morte (EQM) favorecendo autorreflexões;
a primeira projeção lúcida (PL).
Influenciologia. O nível de maturidade, autocriticidade, autodesassédio e a capacidade
de autossuperação de cada consciência são fatores intervenientes a favor ou contra o bom desfecho da crise vivenciada, influindo também a vulnerabilidade pessoal, o contexto e as demais
consciências envolvidas.
Intransferibilidade. As mudanças pessoais só ocorrem mediante o próprio esforço. Ninguém, obviamente, pode evoluir por outrem.
Intraconscienciologia. Cada consciência predisposta à renovação encontra em si condições transformadoras ao fazer da crise oportunidade de crescimento, usando-a enquanto instrumento de mudanças.

Enciclopédia da Conscienciologia

7802

Caracterologia. Sob a ótica da Autoconscienciometrologia, as posturas encontradiças no
processo da crise de crescimento podem ser classificadas, a rigor, em 2 grupos, expostos a seguir.
A. Otimizadoras. A abordagem traforista possibilita à consciência estímulos benéficos
para a superação do processo vivenciado. Eis, em ordem alfabética, 10 exemplos de posturas
otimizadoras:
01. Autenticidade: a sinceridade dos propósitos; o genuíno interesse na autossuperação.
02. Autoconfiança: o embasamento na autexperiência, evitando dogmas.
03. Autocriticidade cosmoética: a crítica recebida sendo instrumento construtivo na
realização de novas mudanças; a evitação de autoimagens distorcidas.
04. Autodirecionamento: o norteador da correção pessoal; o indicador da bússola consciencial.
05. Autodiscernimento: a lucidez maior para o início da crise; a possibilidade de ações
produtivas, resultando em autossuperações.
06. Criatividade: a inovação; a inteligência pessoal aplicada à geração de realidades
produtivas.
07. Desapego: o abandono de hábitos arraigados.
08. Determinação: a ausência de autotitubeios; a firmeza nas autodecisões evolutivas;
a vontade superadora.
09. Ousadia: o arrojo; a audácia na virada da mesa.
10. Prudência: a cautela, a precaução; a ponderação; o momento de circunspecção.
B. Evitáveis. A estagnação, na abordagem trafarista, sabota o processo de mudança.
Eis, em ordem alfabética 10 exemplos de posturas evitáveis:
01. Abulia: a hesitação; a inibição acentuada; a ausência da vontade.
02. Acriticidade: o medo do novo (neofobia); a insegurança.
03. Apatia: o desinteresse; a displicência; a inércia; a incúria; o descaso consigo próprio.
04. Desorganização: a ausência do esforço pessoal; o descompasso evolutivo.
05. Imobilidade: o imobilismo; a estagnação.
06. Impaciência: a afobação; a urgência; a ansiedade; o desassossego.
07. Imprudência: a irreflexão; a precipitação.
08. Radicalismo: o extremismo; a intransigência; o sectarismo.
09. Timidez: a bisonhice; a frouxidão; a covardia; a pusilanimidade.
10. Vitimização: o ressentimento; o desagrado; a mágoa; o melindre; o cotoveloma.
Intencionologia. Vale ressaltar a insuficiência da boa intenção na realização de mudanças evolutivas. Importa mais a qualificação da intencionalidade através do discernimento e do
bom senso.
Voliciologia. A vontade motivada, decidida, disciplinada, resoluta e inquebrantável é atributo direcionador da consciência, elemento indispensável na consecução de objetivos libertários
a exemplo da mudança de patamar evolutivo a maior.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a crise de crescimento, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da história pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autodestravamento: Proexologia; Homeostático.
03. Automutação: Recexologia; Homeostático.
04. Autexemplificação: Cosmoeticologia; Neutro.
05. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
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Crise pessoal: Evoluciologia; Neutro.
Crítica benéfica: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Desafio da proéxis: Proexologia; Homeostático.
Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
Intencionologia: Holomaturologia; Neutro.
Momento da megadecisão: Recexologia; Neutro.
Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
Recin: Recexologia; Homeostático.

A AÇÃO MAIS INTELIGENTE É TIRAR PARTIDO DAS
CRISES DE CRESCIMENTO TENDO-AS NA CONDIÇÃO
DE OPORTUNIDADES EVOLUTIVAS, NECESSÁRIAS, INEVITÁVEIS, INDISPENSÁVEIS E SEMPRE PRIORITÁRIAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou crise de crescimento impactante?
Qual o saldo consciencial?
Bibliografia Específica:
01. Balona, Málu; Síndrome do Estrangeiro; pref. Waldo Vieira; 334 p.; 14 caps.; 55 abrevs.; 17 enus.; 90
filmes; 9 ilus.; 7 índices; 29 tabs.; 380 refs.; alf.; 2 apênds.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia
e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 109, 149 e 150.
02. Dyer, Wayne W.; Seus Pontos Fracos; 208 p.; 12 caps.; 21 x 14 cm; br.; 25a Ed.; Nova Era; Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 29, 75, 123, 124 e 158.
03. Lacerda, Maria Theresa B.; A Pedra do Caminho; pref. Waldo Vieira; 196 p.; 10 caps.; 3 fotos; 1 ilus.;
1 microbiografia; 74 refs.; ono.; alf.; 21 x 14,5 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 8, 11, 13,14, 21, 50, 117, 120, 127, 164 e 166.
04. Masci, Cyro; A Hora da Virada; 128 p.; 21 x 14 cm; br; 2a Ed; Saraiva; São Paulo, SP; 1994; páginas 51
a 72.
05. May, Rollo; O Homem à Procura de Si Mesmo; 230 p.; 8 cap.; br.; alf.; 21 x 14 cm; 28a Ed.; Vozes; Petrópolis, RJ; 2001; páginas 69, 73, 84, 113 e 140.
06. Rodrigues, Greice; Idade da Crise; Reportagem; IstoÉ; Revista; Semanário; N. 1.818; Seção Comportamento; 1 enu.; 4 fotos; 1 tab.; São Paulo, SP; 11.08.04; páginas 58 a 61.
07. Sampaio, Sandra; Crise Existencial e Reforma Íntima; Reportagem; Psique Ciência & Vida; Revista;
Quinzenário; N. 6; Cotidiano; 2 ilus.; 15 refs.; São Paulo, SP; S. D.; páginas 50 a 53.
08. Sargentim, Hermínio; Dicionário de Ideias Afins; 208 p.; 19 x 14 cm; br.; Instituto Brasileiro de Edições
Pedagógicas (IBEP); São Paulo, SP; S. D.; páginas 34, 35 e 90.
09. Takimoto, Nário; Crises e Ferramentas Autoconsciencioterápicas; Comunicação Pessoal; Porto Alegre,
RS; Janeiro, 2003.
10. Vicenzi, Luciano; Coragem para Evoluir; 188 p.; 50 refs.; glos. 37 termos; alf; 21 x 14 cm; br.; Instituto
Internacional de Conscienciologia e Projeciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2001; páginas 17, 68, 72, 76, 90, 95, 97,
106, 113, 134 e 150.
11. 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 (Edição em Português); páginas 94
e 142.
12. Idem; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 403 abrevs.; 434 enus.; 37 ilus.; 7 índices; 240 sinopses; glos. 241 termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007
(Edição em Português); páginas 874, 598, 674 e 1.005.
13. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 1.021 definições; 509 enus.; 1 foto;
40 ilus.; 4 índices; 1 microbiografia; 459 questões; 25 tabs.; 331 técnicas; glos. 241 termos; 7.653 refs.; 28,5 x 21,5 x 7,5
cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; 2003; páginas 472, 997 e 998.
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CRISE PESSOAL
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A crise pessoal é o momento evolutivo indefinido da conscin caracterizado
por incertezas e riscos inquietantes, vacilações e decidofobias, exigindo mudanças intensas e novos rumos na vida humana.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo crise vem do idioma Latim, crisis, ―momento de decisão, de mudança súbita; crise‖, e este do idioma Grego, krísis, ―ação ou faculdade de distinguir; decisão; por
extensão, momento decisivo, difícil‖. Apareceu no Século XVIII. A palavra pessoal deriva também do idioma Latim, personalis, ―pessoal‖. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Crise de crescimento. 02. Apocalipse benéfico; tribulação pessoal.
03. Lance difícil da vida pessoal. 04. Fase aguda de autodesequilíbrio. 05. Período do porão
consciencial. 06. Conjuntura existencial. 07. Momento de conflito. 08. Surto de carência. 09.
Contingenciamento profissional. 10. Processo familiar complexo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 10 cognatos derivados do vocábulo crise: anticrise; autocrise; hipercrise; maxicrise; megacrise; minicrise; paracrise; policrise; pós-crise;
pré-crise.
Neologia. As duas expressões compostas minicrise pessoal e megacrise pessoal são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 1. Momento de paz íntima. 2. Fase de equilíbrio pessoal. 3. Euforin.
4. Primener. 5. Momento de conquista evolutiva.
Estrangeirismologia: a condição do accident proneness; o turning point.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
da Decidologia.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Crises
significam oportunidades. Há crises criativas. Toda crise passa.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Autodecidologia; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a crise pessoal; a crise pontual de alerta; o aviso quanto à proéxis pessoal;
a crise de abstinência; a tribulação existencial; o constrangimento da vicissitude; os choques intraconscienciais; o paroxismo emocional; os riscos inquietantes; o neopatamar evolutivo; a pressão
da reciclagem existencial (recéxis); a hora da encruzilhada cosmoética; a minimização da crise
pessoal; a crise de crescimento como sendo o apocalipse benéfico; o descarte dos mitos de imaturidade; os descomplicadores; o degrau evolutivo; a abertura do autodiscernimento; a viragem da
mesa; o corte da melin; a terapia das verpons conscienciológicas; a dinâmica evolutiva.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paracrise ou de
crescimento.
III. Detalhismo
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Enumerologia: a crise íntima; a crise esperada; a crise aguda; a crise impactante; a crise
intelectual; a crise cosmoética; a crise catalítica.
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Binomiologia: o binômio crise-crescimento.
Trinomiologia: o trinômio crise-reação-reerguimento.
Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-ensejos-coerções; o polinômio Economia-Política-Cultura-Socin.
Antagonismologia: o antagonismo estresse negativo / estresse positivo; o antagonismo
depressão / prosperidade; o antagonismo recéxis intencional / recéxis imposta.
Filiologia: a decidofilia.
Holotecologia: a recexoteca; a administroteca; a problematicoteca; a criativoteca;
a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Recexologia; a Autocriteriologia; a Autodefinologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser interassistencial.
Masculinologia: o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o duplista; o proexista; o reeducador; o escritor; o evoluciente;
o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o voluntário.
Femininologia: a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a duplista; a proexista; a reeducadora; a escritora; a evoluciente;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens activus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens
vigilans; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens progressivus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens interassistentialis.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicrise pessoal = o episódio da tensão momentânea; megacrise pessoal
= o desequilíbrio conjuntural, pessoal, grave.
Taxologia. Sob a ótica da Conviviologia, eis, na ordem alfabética, 33 eventos da vida
humana, componentes das escalas de avaliação da adaptação social, capazes de gerar crises pessoais:
01. Aposentadoria.
02. Chegada de novo membro na família.
03. Demissão do emprego.
04. Dessoma: de amigo próximo.
05. Dessoma: de membro familiar.
06. Dessoma do parceiro: da dupla evolutiva.
07. Dificuldades sexuais.
08. Divórcio.
09. Doença pessoal.
10. Execução de hipoteca.
11. Férias.
12. Filho ou filha saindo de casa.
13. Formação afetiva-sexual: da dupla evolutiva.
14. Gestação humana.
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Infrações legais.
Mudança da carga horária de sono.
Mudança de atividades mentaissomáticas.
Mudança de atividades sociais.
Mudança de atribuições no trabalho.
Mudança de condições de vida: acidente, assalto, sequestro.
Mudança de condições financeiras.
Mudança de lazer.
Mudança de residência.
Mudança de trabalho: tipo diferente de atividade.
Mudança dos hábitos alimentares.
Pena em prisão.
Perdas financeiras: a falência pessoal.
Problemas com o chefe de trabalho.
Readaptação nos negócios.
Realização pessoal relevante.
Reconciliação: no universo da dupla evolutiva.
Revisão de hábitos pessoais.
Separação: da dupla evolutiva.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a crise pessoal, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
2. Autodecisor: Evoluciologia; Homeostático.
3. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
4. Experiência compartilhada: Experimentologia; Neutro.
5. Gargalo operacional: Experimentologia; Homeostático.
6. Gestação evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
7. Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.

EM TESE, TEMOS DE CONSIDERAR TODA CRISE
PESSOAL COMO SENDO CRISE DE CRESCIMENTO,
MOMENTO EVOLUTIVO AUTOCRÍTICO DE RECICLAGEM
EXISTENCIAL E EXPRESSÃO DO AUTODISCERNIMENTO.
Questionologia. Como encara você as crises existenciais? Você está sempre preparado
para as surpresas da existência humana?
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CRITÉRIO DE PRIORIDADE
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O critério de prioridade é a norma de confronto, avaliação e escolha utilizada para identificar e eleger a realidade mais relevante a ser colocada e atendida em primeiro lugar, no momento evolutivo, objetivando a evolução consciencial e a consecução dinamizada da
programação existencial (autoproéxis).
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo critério vem do idioma Latim Tardio, criterium, e este do idioma
Grego, kritériom, ―faculdade de julgar; regra para distinguir o verdadeiro do falso‖. Surgiu no Século XVIII. O vocábulo 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.
Sinonimologia: 1. Modo de determinação da essencialidade. 2. Método de seleção da
primazia. 3. Sistema de definição da relevância. 4. Norma de escolha da megafocalização.
5. Identificação da precedência. 6. Triagem da priorização. 7. Distinção do primado. 8. Definição da imperiosidade.
Neologia. As 3 expressões compostas critério de prioridade aquisitivo, critério de prioridade executivo e critério de prioridade distributivo são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Indeterminação da prioridade. 02. Negligenciamento do megafoco.
03. Indefinição da primazia. 04. Displicência da essencialidade. 05. Obnubilação priorológica.
06. Ectopia da imperiosidade. 07. Transviamento da premência. 08. Indiferença despriorizadora.
09. Desvio do relevante. 10. Priorização do irrelevante.
Estrangeirismologia: o checklist das autoprioridades; o right timing evolutivo; a awareness evolutiva; o Prioritarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Criteriologia das autopriorizações.
Ortopensatologia. Eis 3 ortopensatas, citadas na ordem alfabética, pertinentes ao tema:
1. “Ajuizamento. A melhor tendência evolutiva é ajuizar esta dimensão humana com
o critério da dimensão extrafísica avançada”.
2. “Autolucidez. A autolucidez maior começa pela autofocagem no prioritário evolutivo”.
3. “Priorização. 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 Autodiscernimentologia; o holopensene pessoal
da Priorologia Evolutiva; os prioropensenes; a prioropensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; a retilinearidade pensênica; a autopensenização focada nos objetivos evolutivos;
a pensenidade centrada no megafoco pessoal.
Fatologia: o critério de prioridade; a análise refletida das alternativas possíveis; a criteriosidade nas opções; os critérios autodecisórios; a autausculta preliminar na tomada de decisão;
a avaliação cosmoética na escolha; a identificação das autoprioridades começando pelo descarte
do não prioritário; o ranque das atividades pessoais organizadas por ordem de prioridade; o agrupamento das atividades convergentes a determinado objetivo prioritário; a prioridade evolutivamente ideal no contexto evolutivo; os autocritérios de ocupação dos turnos diários; os limites do
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exequível no tempo-espaço atual; o senso de urgência quanto aos prazos nas realizações proexológicas; as diferentes fases da proéxis exigindo diferentes prioridades; as decisões pessoais alinhadas às metas proexológicas; a lucidez quanto aos custos diretos e indiretos envolvidos nas
autodecisões proexológicas; o retorno evolutivo quantificado antes (previsão), durante (acompanhamento) e depois (saldo) dos autoposicionamentos; a definição dos rumos pessoais; o autodiscernimento desenvolvendo a competência para identificar as prioridades pessoais; o leque de opções forçando a decisão calculada através de comparações; a deliberação por determinado caminho impondo o distanciamento das demais alternativas; o autodiscernimento de destacar a prioridade máxima permanentemente, de modo teático, no caos da cotidianidade da vida moderna;
o Manual Pessoal de Prioridades (MPP) mantido atualizado; o autodesassédio perante as pseudoprioridades desviantes; o combate ao rolo compressor das inutilidades onipresentes e ininterruptas; a evitação das automimeses desnecessárias; as metas fantasiosas, incoerentes ou inatingíveis;
a confusão entre desejo e necessidade decorrente da ignorância quanto às próprias necessidades
evolutivas; a autorreflexão negligenciada nas decisões de destino; o excesso de encargos justificando a baixa produtividade proexológica; as extrapautas; as oportunidades imperdíveis; a ausência de alternativas; as soluções disponíveis; a autoconsciência dos valores e crenças pessoais;
a explicitação dos valores pessoais por meio das autoprioridades; a inteligência de eleger as autoprioridades mais rentáveis evolutivamente; a Enciclopédia da Conscienciologia no papel de prontuário das megaprioridades evolutivas; o valor secundário da opinião pública ante o saldo prioritário da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a autoconsciência quanto à indelegabilidade das responsabilidades pelos próprios atos; a troca dos valores finitos da intrafisicalidade pelos valores imperecíveis da vida consciencial.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as hipóteses de paradeveres intermissivos; as prioridades pessoais preestabelecidas no Curso Intermissivo (CI) pré-ressomático para a vida intrafísica atual; os autocompromissos pré-ressomáticos da conscin intermissivista; a eleição correta de prioridades em consonância com os paradeveres intermissivos; as
ideias inatas quanto ao próprio destino; a recuperação de cons facilitando a definição das autopriorizações; as decisões pessoais alinhadas a valores extrafísicos; a autoparaperceptibilidade sadia
indicando os rumos autevolutivos; a cosmovisão multidimensional ampliando as chances de acerto decisório; a autossustentabilidade da conexão com a paraprocedência; o ato de não perder
a oportunidade da exposição da paracognição evoluída na condição de conscin; o fato evidente de
pouco adiantar à conscin confirmar os parafatos depois da dessoma, sendo mais relevante deixar
tudo registrado aqui e agora; o respaldo dos amparadores extrafísicos nos projetos pessoais assistenciais.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo cosmovisão multidimensional–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo priorização-autodeterminação-autorganização; o sinergismo autocriticidade-autossinceridade; o sinergismo megatrafor-materpense-neoprioridades.
Principiologia: as decisões pessoais alinhadas aos princípios evolutivos; o princípio da
prioridade compulsória; o princípio de os fatos orientarem a pesquisa; o princípio da imprescindibilidade de autoposicionamentos na vida humana; o princípio da intransferibilidade das autorresponsabilidades; o princípio do ônus do não; o princípio pessoal de aproveitamento máximo do
tempo evolutivo; o princípio de se preferir o possível realizado ao invés do ideal tão só imaginado.
Codigologia: o código de valores pessoais; o refinamento do código pessoal de Cosmoética (CPC) gerando o consequente realinhamento das autoprioridades evolutivas.
Teoriologia: a teoria das cláusulas pétreas; a teoria da priorização do megafoco evolutivo.
Tecnologia: a técnica da autodecisão; as técnicas autoconscienciométricas; a técnica de
manutenção do megafoco evolutivo pessoal; a técnica da prioridade do megatraforismo; a técni-
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ca de gerenciamento do tempo pessoal; a técnica das pequenas tarefas; a técnica dos 6 meses
pós-autorresolução.
Voluntariologia: a priorização do voluntariado téatico da tares.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Autopesquisologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Autoproexologia; o laboratório conscienciológico
da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Intermissivistas; o Colégio Invisível dos Proexólogos.
Efeitologia: o efeito do nível de autodiscernimento nas priorizações acertadas; os efeitos da progressiva recuperação de cons na qualificação das autopriorizações; os efeitos da recin
na reformulação e reordenamento das autoprioridades; os efeitos das escolhas pessoais; os efeitos do livre arbítrio no preenchimento da agenda pessoal; os efeitos das autodecisões firmadas
e alinhadas ao megafoco proexológico; o efeito da interassistencialidade prioritária.
Ciclologia: as priorizações inerentes a cada fase do ciclo etário humano; o ciclo autorreflexão-autoposicionamento-autodefinição-planejamento; o ciclo planejar-fazer-checar-aprimorar
(PDCA); o ciclo experiência passada–momento presente.
Enumerologia: o autodiscernimento agudo quanto ao momento evolutivo; o raciocínio
evolutivo aplicado ao momento evolutivo; os indicadores máximos do momento evolutivo; a definição do essencial para o momento evolutivo; a prioridade do momento evolutivo; a megameta do
momento evolutivo; o megafoco do momento evolutivo. A autolucidez quanto às autoprioridades;
a definição das autoprioridades; o gerenciamento das autoprioridades; a hierarquização das autoprioridades; a vivência das autoprioridades; a manutenção das autoprioridades; a reorganização
periódica das autoprioridades.
Binomiologia: o binômio prospectiva-profilaxia; o binômio problema-solução; o binômio relevância-premência; o binômio autorreflexão-acerto; o binômio orientabilidade-produtividade; o binômio proexológico recebimento-retribuição; o binômio megacons-megaprioridades.
Interaciologia: a interação Proexologia-Priorologia; a interação prioridade pessoal–
–prioridade grupal; a interação diagnóstico-prognóstico; a interação autovalores–metas pessoais; a interação intencionalidade sadia–interassistencialidade; a interação autocrítica racional–
–escolhas coerentes; a interação ponteiro consciencial calibrado–autodecisões acertadas.
Crescendologia: o crescendo cognitivo dados-informações-conhecimentos-resoluções;
o crescendo evolutivo preferências instintivas–preferências evolutivas; o crescendo proexológico
fase preparatória–fase executiva–fase acabativa; o crescendo subcerebralidade-cerebralidade-paracerebralidade; o crescendo completismos diários–completismos mensais–completismos
anuais–completismo existencial.
Trinomiologia: a minimização gradativa do trinômio patológico erro-engano-omissão;
o trinômio paciência-tranquilidade-serenidade; o trinômio clareza-objetividade-realismo; o trinômio querer fazer–decidir realizar–definir quando realizar; o trinômio critérios claros–objetivos definidos–autodecidibilidade edificante; o trinômio fluxograma-organograma-cronograma;
o trinômio prioridades egocármicas–prioridades grupocármicas–prioridades policármicas.
Polinomiologia: o polinômio Criteriologia-Coerenciologia-Priorologia-Cronologia;
o polinômio necessidades-interesses-preferências-escolhas; o polinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo–longuíssimo prazo; o polinômio vontade-intencionalidade-autorganização-autocomprometimento; o polinômio conciliatório demandas profissionais–demandas autevolutivas–
–demandas autoproexológicas–demandas maxiproexológicas.
Antagonismologia: o antagonismo protagonista da evolução / espectador da vida; o antagonismo visão / amaurose; o antagonismo tarefa de alta prioridade / tarefa de baixa prioridade; o antagonismo autoprioridade realística / autoprioridade fantasiosa; o antagonismo autoprioridades evolutivas / autoprioridades caprichosas; o antagonismo riqueza de oportunidades
/ perdularismo; o antagonismo abordagem mentalsomática / abordagem psicossomática.
Paradoxologia: o paradoxo da polivalência dispersiva; o paradoxo agenda cheia–despriorização evolutiva; o paradoxo do dinamismo evolutivo poder transformar o megaprioritário
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de ontem em desprioritário de hoje; o paradoxo de a redução das metas poder gerar o completismo existencial.
Politicologia: a lucidocracia; a proexocracia; a interassistenciocracia; a discernimentocracia; o ato de estabelecer jurisprudência sobre as políticas pessoais evolutivas autoprescritivas.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da autorresponsabilidade evolutiva;
as leis da proéxis.
Filiologia: a priorofilia; a decidofilia; a proexofilia; a metodofilia; a autorganizaciofilia.
Fobiologia: a superação da decidofobia.
Sindromologia: a eliminação da síndrome da despriorização evolutiva; a priorização do
irrelevante na síndrome da dispersão consciencial; a extinção da síndrome da borboleta;
a superação da síndrome da bússola consciencial danificada; a supressão da síndrome do ansiosismo; a erradicação da síndrome da indecisão; a evitação da síndrome da autorresponsabilidade
deslocada; a profilaxia da síndrome do deslocamento paracronológico.
Maniologia: o autengano da mania de querer abarcar tudo; a mania de excessos; a mania
da perfeição (perfeccionismo).
Mitologia: o mito do aprimoramento pessoal sem esforço; o mito da falta de tempo.
Holotecologia: a prioroteca; a analiticoteca; a definoteca; a cronoteca; a proexoteca;
a experimentoteca; a organizacioteca; a metodoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Autopriorologia; a Criteriologia; a Intencionologia; a Autopesquisologia; a Autoproexologia; a Antinerciologia; a Autodeterminologia;
a Autocoerenciologia; a Autocosmoeticologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo;
o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o 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 agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autologicus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens proexologus; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens
cosmoethicus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: critério de prioridade aquisitivo = a norma de confronto, avaliação e escolha utilizada para identificar e eleger a realidade mais relevante a ser colocada e atendida em
primeiro lugar na fase preparatória da autoproéxis; critério de prioridade executivo = a norma de
confronto, avaliação e escolha utilizada para identificar e eleger a realidade mais relevante a ser
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colocada e atendida em primeiro lugar na fase da consecução da autoproéxis; critério de prioridade distributivo = a norma de confronto, avaliação e escolha utilizada para identificar e eleger
a realidade mais relevante a ser colocada e atendida em primeiro lugar na fase acabativa da autoproéxis.
Culturologia: a ultrapassagem da cultura inútil do rolo-compressor das inutilidades
onipresentes; a cultura do antidesperdício; a cultura da Autodeterminologia; a cultura verbaciológica da autorresponsabilidade intermissiva.
Medidas. Eis, em ordem alfabética, 10 medidas capazes de auxiliar na criteriosidade das
autescolhas evolutivas:
01. Autenfrentamento: as recins necessárias ao autenfrentamento do prioritário.
02. Autodeterminação: a capacidade de discernir o rumo mais correto do fluxo das manifestações pessoais, sem pressão nem heterodeterminação.
03. Autorganização consciencial: a ordenação das ações prioritárias na cotidianidade.
04. Calculismo cosmoético: a análise fria dos fatos e circunstâncias subjacentes a determinado contexto.
05. Cosmoeticidade: a procura permanente pela melhor alternativa cosmoética; a intencionalidade cosmoética capaz de manter a bússola consciencial apontando para a holomaturidade.
06. Equilíbrio: o respeito aos limites pessoais conjugado à ousadia calculada na definição das autoprioridades.
07. Estrategismo evolutivo: a proatividade em criar oportunidades de realização das
autoprioridades.
08. Megafocagem consciencial: a manutenção da direção megafocal na sondagem pela
melhor escolha; a fixação progressiva dos próprios objetivos essenciais.
09. Mentalsomaticidade: o uso da autorreflexão, racionalidade e discernimento ao elencar as autoprioridades.
10. Pragmatismo lúcido: a divisão da grande prioridade em prioridades menores cotidianas; a distribuição espacial e temporal das miniprioridades rumo ao alcance da megaprioridade.
Questionamentos. De acordo com a Autopesquisologia, eis, na ordem alfabética, 10
questionamentos capazes de auxiliar na definição dos critérios de prioridade pessoal:
01. Atacadismo. Qual dos empreendimentos beneficiará assistencialmente maior número de consciências?
02. Avanço. Qual dos empreendimentos auxiliará mais na implementação de projetos
futuros?
03. Consciexialidade. Quais empreendimentos implementados hoje vão fazer mais diferença ao vivenciar a condição de consciex?
04. Fôlego. Para qual empreendimento possui o estofo pessoal necessário à implementação?
05. Intenção. Qual a razão de implementar determinado empreendimento no atual momento evolutivo?
06. Manutenção. Qual dos empreendimentos, dentro das autodisponibilidades, é possível manter a continuidade?
07. Motivação. Qual empreendimento gera maior automotivação para ser implementado?
08. Objetivo. Qual o objetivo pessoal ao implementar determinado empreendimento?
09. Resultado. Qual empreendimento ampliará a autoprodutividade consciencial?
10. Viabilidade. Para qual empreendimento possui os recursos necessários à implementação?
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o critério de prioridade, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda autodesassediadora: Paraprofilaxiologia; Neutro.
02. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
03. Autovivência das prioridades: Autopriorologia; Homeostático.
04. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
05. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
06. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
07. Inteligência resolutiva: Autodiscernimentologia; Homeostático.
08. Manual Pessoal de Prioridades: Proexologia; Homeostático.
09. Megaprioridade: Megapriorologia; Homeostático.
10. Objetivo prioritário: Autodiscernimentologia; Homeostático.
11. Princípio da prioridade compulsória: Holomaturologia; Homeostático.
12. Prioridade: Autevoluciologia; Neutro.
13. Priorização da proéxis: Proexologia; Homeostático.
14. Ranque de prioridade: Autexperimentologia; Homeostático.
15. Sutileza da decisão: Autopercucienciologia; Neutro.

O PONTEIRO NORTEADOR DA CONSCIÊNCIA PODE SER
COSMOETICAMENTE AFERIDO PELA CLAREZA QUANTO
ÀS NORMAS, DIRETRIZES E CRITÉRIOS PESSOAIS
DE DEFINIÇÃO DAS AUTOPRIORIDADES EVOLUTIVAS.
Questionologia. Quais critérios utiliza você, leitor ou leitora, na definição das autoprioridades evolutivas? Quais os resultados alcançados até o momento?
Bibliografia Específica:
1. Silva, Marcelo; Síndrome do Deslocamento Paracronológico; Anais do I Congresso de Verponologia; Foz
do Iguaçu, PR; 13 a 15.07.07; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; Suplemento 2; Seção: Conferências; 3 enus.;
2 ilus.; 21 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2007; páginas 54 a 65.
2. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites;
alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 170, 171, 549 e 550.
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 64, 203, 652, 680, 953,
1.175 e 1.365.

T. L. F.
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CRITERIOLOGIA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Criteriologia é a Ciência aplicada ao estudo específico, sistemático e teático da determinação de critérios no saber conscienciológico evolutivo ou quanto às verdades relativas de ponta (verpons), realidades e pararrealidades pesquisadas pela Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo critério vem do idioma Latim Tardio, criterium, e este do idioma
Grego, kritériom, ―faculdade de julgar; regra para distinguir o verdadeiro do falso‖. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖. O vocábulo Criteriologia apareceu no
Século XX.
Sinonimologia: 1. Ciência dos critérios. 2. Criteriometria. 3. Ciência da determinação
das verpons.
Neologia. Os 2 vocábulos Minicriteriologia e Maxicriteriologia são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 1. Estudo da confusão. 2. Pesquisa da anarquia.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais.
II. Fatuística
Pensenologia: a retilinearidade da pensenização; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o estudo teático dos critérios conscienciológicos; os métodos de distinção do
verdadeiro do falso; as linhas de avaliação entre os erros e as verdades relativas; o conjunto de
regras dos juízos críticos; o acervo de normas dos discernimentos racionais; o estudo das bases de
julgamento; a pesquisa dos pareceres lógicos; o escrutínio rígido; o descortino lógico; a ortocentralidade.
Parafatologia: a parabússola consciencial.
III. Detalhismo
Tecnologia: a técnica do detalhismo; a técnica de apreciação das coisas e / ou pessoas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório
conscienciológico da Evoluciologia.
Filiologia: a criteriofilia.
Holotecologia: a ciencioteca; a filosofoteca; a cognoteca; a orismoteca.
Interdisciplinologia: a Criteriologia; a Autodiscernimentologia; a Mentalsomatologia;
a Coerenciologia; a Cosmoeticologia; a Definologia; a Determinologia; a Refutaciologia; a Tridotadologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: o ser desperto.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o cético otimista cosmoético (COC); o tenepessista; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo.
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Femininologia: a pré-serenona vulgar; a cética otimista cosmoética (COC); a tenepessista; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga.
Hominologia: o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Minicriteriologia = a escolha da profissão e do(a) parceiro(a) da dupla
evolutiva (Duplologia); Maxicriteriologia = a escolha da prática diária da tenepes para o resto da
vida intrafísica (Interassistenciologia).
Taxologia. Sob a ótica da Autodiscernimentologia, a Criteriologia há de ser, racionalmente, analisada, antes de tudo, através da classificação das categorias dos critérios existentes,
mais usuais, por exemplo, estes 22, dispostos na ordem alfabética:
01. Critério analítico: ou desenvolvido, com minúcias, antes da síntese.
02. Critério aplicativo: ou pragmático, da Vivenciologia.
03. Critério avaliativo: ou de valor, de seleção, incrementável, da Refutaciologia.
04. Critério científico: ou o reverificado da Ciência, em geral.
05. Critério conscienciométrico: ou da Conscienciometrologia.
06. Critério consciencioterapêutico: ou de diagnóstico da Consciencioterapia.
07. Critério consensual: ou geral, conectivo e aceitável no momento evolutivo.
08. Critério cosmoético: ou da Cosmoeticologia ou da Verbaciologia.
09. Critério espacial: ou de referência da Proxêmica.
10. Critério estilístico: ou pessoal, específico, da Estilística.
11. Critério evolutivo: em desenvolvimento, ou da Evoluciologia.
12. Critério expositivo: ou comunicativo, formal, ou da Conformática.
13. Critério igualitário: ou democrático, associativo, social ou da Politicologia.
14. Critério jurídico: ou o justo da Jurisprudência ou do Paradireito.
15. Critério lógico: ou racional, transparente, nivelado por cima, da Holomaturologia.
16. Critério parapsíquico: ou da Parapercepciologia e da Extrafisicologia.
17. Critério preestabelecido: ou convencionado conforme o Zeitgeist.
18. Critério rígido: ou austero de aplicação da Experimentologia.
19. Critério taxológico: ou de classificação e ordenação da Taxologia.
20. Critério teático: ou da teoria e da vivência da Teaticologia.
21. Critério técnico: ou estudado com profundidade, competente, ou da Paratécnica.
22. Critério temporal: ou a partir do fator tempo da Cronêmica ou Paracronologia.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 7 verbetes homeostáticos da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades,
evidenciando relação estreita com a Criteriologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
1. Autodiscernimento energético: Energossomatologia.
2. Escala das prioridades evolutivas: Evoluciologia.
3. Interassistencialidade: Assistenciologia.
4. Ponteiro consciencial: Holomaturologia.
5. Princípio da descrença: Mentalsomatologia.
6. Repetição paciente: Experimentologia.
7. Verbaciologia: Conscienciometrologia.

Enciclopédia da Conscienciologia

7815

A CRITERIOLOGIA SE IMPÕE COMO FATOR INSUBSTITUÍVEL À EVOLUÇÃO DAS CONSCIÊNCIAS. SEM CRITÉRIO NÃO HÁ ACERTOS MAIORES NEM A POSSIBILIDADE
ARTICULADA DAS MEGACONQUISTAS CONSCIENCIAIS.
Questionologia. No teste de avaliação pessoal pela escala simples de 1 a 5, em qual nível você se situa quanto à aplicação de critérios racionais à própria vida? Qual a qualidade predominante nos critérios cosmoéticos empregados por você na vida dia a dia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; 344 p.; 150 abrevs.; 11
enus.; 100 folhas de avaliação; 4 índices; 2.000 itens; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 34 a 37.
2. Idem; 200 Teáticas da Conscienciologia; 260 p.; 200 caps.; 13 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 53.
3. Idem; Enciclopédia da Conscienciologia; revisores: Equipe de Revisores do Holociclo – CEAEC; 772 p.; 80
abrevs.; 1 biografia; 1 CD-ROM; 240 contrapontos; cronologias; 35 E-mails; 4 endereços; 961 enus.; estatísticas; 2 filmografias; 1 foto; 240 frases enfáticas; 5 índices; 574 neologismos; 526 perguntas; 111 remissiologias; 12 siglas; 15 tabs.;
6 técnicas; 12 websites; 201 refs.; 1 apênd.; alf.; estrang.; geo.; ono.; tab.; 28 x 21 x 4 cm; enc.; Ed. Protótipo – Avaliação
das Tertúlias; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2006; páginas 502, 506 e 520.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 139 abrevs.; 40 ilus.; 7 índices; 102 sinopses;
glos. 241 termos; 7.655 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3a Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de
Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 26, 88, 89, 192, 799 e 823.
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 5, 37, 45, 203, 604
e 921.
6. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 600 enus.; 8 índices; 2 tabs.;
300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 369 e 600.
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CRÍTICA BENÉFICA
(AUTODISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A crítica benéfica é a capacidade de julgar, avaliar e examinar racionalmente, indiferente a preconceitos, apriorismos, convenções, dogmas ou outras tendenciosidades,
tendo em vista alcançar o juízo de valor, em favor de todos, na análise de fatos, circunstâncias
subjacentes, costumes, comportamentos, princípios, ideias e verpons.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo crítica vem do idioma Latim, critica, ―apreciação; julgamento‖,
e este do idioma Grego, kritikê, ―crítica; arte de julgar, de criticar‖. Surgiu no Século XIX. O termo benéfico procede do mesmo idioma Latim, beneficus, ―benefício; benfazejo‖. Apareceu no
Século XVII.
Sinonimologia: 01. Arte de criticar cosmoeticamente. 02. Capacidade de ajuizar com
isenção. 03. Habilidade de julgar sem preconceitos. 04. Aferição científica. 05. Análise ideológica (Filosofia); crítica da Cosmoeticologia. 06. Apreciação literária (Filologia). 07. Detecção
racional de fatos. 08. Exame minucioso. 09. Percepção das circunstâncias subjacentes. 10.
Aferição lógica; resultado avaliativo.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 48 cognatos derivados do vocábulo crítica:
acrítica; acriticidade; anticrítica; anticriticismo; autocrítica; autocriticofobia; Autocriticologia;
Conscienciocrítica; contracrítica; criticabilidade; criticador; criticadora; criticalidade; criticante; criticar; criticaria; criticastro; criticável; criticidade; criticismo; criticista; criticística; criticístico; crítico; criticofilia; criticofobia; Criticologia; criticoteca; critiqueira; critiqueiro; critiquice; critiquizar; heterocrítica; heterocriticismo; heterocriticofobia; hipercrítica; hipercriticismo; hipercrítico; megaacriticismo; miniacriticismo; omnicrítica; Projeciocrítica; Projeciocriticologia; subcrítica; subcrítico; supercrítica; supercrítico; ultracriticismo.
Neologia. As duas expressões compostas crítica benéfica elementar e crítica benéfica
avançada são neologismos técnicos da Autodiscernimentologia.
Antonimologia: 01. Acrítica; acriticidade. 02. Anticrítica; anticriticismo. 03. Contracrítica. 04. Ilogicidade. 05. Inabilidade avaliativa. 06. Inexistência de críticos. 07. Censura.
08. Preconcepção. 09. Prejulgamento. 10. Criticoteca.
Estrangeirismologia: o de omnibus dubitandum.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Autodiscernimentologia.
Megapensenologia. Eis 1 megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Ocorrem heterocríticas honrosas.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da crítica cosmoética; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a crítica benéfica; a minivariável da Conscienciologia; a autocrítica; a heterocrítica; o universo da criticidade produtiva; a maxidissidência ideológica; a faculdade mental de
criticar; a coerência intraconsciencial; a heterocrítica sem ironias nem sarcasmos; o desenvolvimento da tares por meio da heterocrítica benéfica; a crítica conscienciométrica; a crítica benéfica
executiva; a crítica benéfica acolhedora; o juízo crítico; o senso crítico; a injunção crítica; o momento crítico; a palavra crítica; o registro crítico; a conduta crítica dignificante; o parecer; a holanálise percuciente; os debates técnicos, dominicais, do CEAEC.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o autoparapsiquismo intelectual.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da descrença.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Enumerologia: o fato passível de crítica; a crítica construtiva; a liberdade de imprensa;
o ato de dizer a verdade; a surra de palavras; o ato de estar na berlinda; o ato de vestir a carapuça.
Binomiologia: o binômio admiração-discordância.
Trinomiologia: o trinômio consciencial autor-editor-leitor.
Polinomiologia: o polinômio autopensenizações-leituras-anotações-debates.
Antagonismologia: o antagonismo criticismo / anticriticismo; o antagonismo heterocrítica benéfica / heterocrítica maléfica.
Politicologia: a Política Editorial.
Filiologia: a criticofilia; a neofilia; a xenofilia.
Fobiologia: a autocriticofobia.
Mitologia: o combate ao mito da omnicognição do ditador; o combate ao mito da perfectibilidade.
Holotecologia: a polemoteca; a criticoteca; a cognoteca; a analiticoteca; a metodoteca;
a mentalsomatoteca; a argumentoteca.
Interdisciplinologia: a Autodiscernimentologia; a Criticologia; a Cosmoeticologia;
a Holomaturologia; a Refutaciologia; a Confutaciologia; a Mentalsomatologia; a Argumentologia;
a Coerenciologia; a Priorologia; a Comunicologia; a Criteriologia; a Conteudologia.
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 personalidade heterocrítica; a consciência crítica; a testemunha crítica; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo;
o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta;
o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata;
o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva;
a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta;
a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a siste-
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mata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra;
a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens criticus; o Homo sapiens coperquisitor; o Homo sapiens
educator; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens interassistens; o Homo sapiens expositor.
V. Argumentologia
Exemplologia: crítica benéfica elementar = a análise científica convencional; crítica benéfica avançada = a polêmica útil.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a crítica benéfica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acriticismo: Parapatologia; Nosográfico.
02. Afinidade cognitiva: Autocogniciologia; Homeostático.
03. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
04. Consciência crítica cosmoética: Cosmoeticologia; Homeostático.
05. Contraponto técnico: Mentalsomatologia; Neutro.
06. Criteriologia: Autodiscernimentologia; Homeostático.
07. Nutrição informacional: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Refutaciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
09. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
10. Taxologia das análises: Experimentologia; Neutro.

EXISTEM DUAS ABORDAGENS CRÍTICAS, FUNDAMENTAIS,
DIVERSIFICADAS: A CONSECUÇÃO DA HETEROCRÍTICA
BENÉFICA, INTERASSISTENCIAL, E A ACEITAÇÃO ACOLHEDORA E SINCERA DA HETEROCRÍTICA BENÉFICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, exerce as duas abordagens fundamentais da crítica benéfica? Você se sai melhor na executiva, na acolhedora ou convive bem com as duas?
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CRONÊMICA PESSOAL
(CRONOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cronêmica pessoal é o tempo empregado pela conscin, homem ou mulher, na resolução das demandas da vida intrafísica, determinando o próprio ritmo das autorrealizações com o objetivo de alinhá-lo à autevolução e promover a autointegração à produtividade
proexológica grupal.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição crono provém do idioma Grego, khrónos, ―tempo‖. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O sufixo ico deriva igualmente do idioma Grego, ikós, formador de adjetivos. O vocábulo pessoal procede do
idioma Latim, personalis, ―pessoal‖. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Timing pessoal. 2. Tempo individual. 3. Ritmo consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas cronêmica pessoal, minicronêmica pessoal e maxicronêmica pessoal são neologismos técnicos da Cronologia.
Antonimologia: 1. Atemporalidade consciencial. 2. Contratempo pessoal. 3. Assincronia consciencial. 4. Arritmia consciencial. 5. Desritmia pessoal temporal.
Estrangeirismologia: o timing personalíssimo; o modus operandi assistencial da proéxis
no tempo; a conscin workaholic correndo atrás do tempo perdido; o delay produtivo; o nonsense
temporal.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à otimização das rotinas úteis.
Megapensenologia. Eis 10 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Acertos
economizam tempo. Somos seres atemporais. Contratempos exigem replanejamento. Holomaturidade: consciência intemporal. Inatividade: nonsense temporal. Administremos nosso tempo. Inexiste tempo recuperável. Libertemo-nos do tempo. O tempo reverifica. Tempo tem cadência.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cronêmica; o ritmo da autopensenidade; a autorganização cronêmica; os cronopensenes; a cronopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os bradipensenes; a bradipensenidade; os taquipensenes; a taquipensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a linearidade autopensênica; o holopensene pessoal da autodeterminação.
Fatologia: a cronêmica pessoal; o respeito ao momento evolutivo próprio; o aprofundamento da autopesquisa quanto à cronêmica pessoal; o fato aqui e agora e as repercussões na convenção do tempo; a viabilidade; a exequibilidade; a previsão; a cronêmica como geradora de
crises; a fossilização da conscin no tempo; o porão consciencial estendido; o desenvolvimento da
autoconscientização temporal; a distribuição das autoprioridades; o desenvolvimento da inteligência temporal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sensação cronêmica, mais rápida ou mais lenta, na autovivência dos parafatos ou parafenômenos; a retrocognição; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as sincronicidades; a intenção de ampliar os
acertos e redimir os erros holobiográficos.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo local ideal–tempo adequado; o sinergismo proxêmica-cronêmica; o sinergismo consciência do tempo–tempo da consciência; o sinergismo prioridade–
–cronêmica pessoal; o sinergismo foco–tempo presente.
Principiologia: o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o princípio
da diminuição do tempo entre o erro e a correção do erro; o princípio da otimização do tempo
intrafísico; o princípio da reflexão do tempo atual sobre o tempo consecutivo; o princípio evolutivo de ser sempre tempo de mudar; o princípio “quanto maior o tempo em desvio, maior o esforço de retorno à pista”; o princípio do tempo limitado para a consecução da autoproéxis; o princípio do aproveitamento máximo do tempo evolutivo, sem ansiosismo; o princípio de todo serviço
“mal feito” aparecer com o tempo e a oportunidade; o princípio de não se conseguir enganar todos por muito tempo.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) aplicado ao uso maduro do tempo
consciencial; o CPC regrando a utilização do tempo existencial; o código do exemplarismo pessoal (CEP) quanto à cronêmica pessoal em relação ao tempo alheio.
Teoriologia: a teoria da subintrância cronêmica; a teoria da otimização do tempo; a teoria do aproveitamento do tempo cronológico; a teoria da evolução consciencial aplicada à maximização crescente do tempo pessoal dedicado à interassistência; a teoria de sempre ser tempo
para começar.
Tecnologia: a técnica da autorreflexão de 5 horas; as técnicas de registro permitindo
a análise cronêmica da autorrentabilidade evolutiva; a técnica da decisão no único tempo real,
o já; a técnica da linha do tempo; a técnica da autorganização temporal no aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica de sistematização regular dos interesses pessoais, esforços,
energias conscienciais (ECs), espaço e tempo integral aplicada a favor da proéxis; a técnica da
cronometragem do tempo; a técnica do acoplamento energético quebrando a barreira do tempo
cronológico; a técnica da organização do espaço para agilizar o tempo de trabalho.
Voluntariologia: o fator tempo incidente no voluntariado interassistencial; a disponibilização de tempo para o voluntariado interassistencial; o desafio do paravoluntariado em tempo
integral; a conscin ao mesmo tempo voluntária e paravoluntária cosmoética; o equilíbrio entre
o tempo destinado ao voluntariado e à descontração; o voluntário-minipeça do Maximecanismo
Multidimensional Interassistencial em tempo integral.
Laboratoriologia: o laboratório do tempo; a fermentação recinológica observada no laboratório conscienciológico da vida cotidiana; o laboratório conscienciológico da Autorganizaciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Desassediologia; o Colégio Invisível da Autexperimentologia; o Colégio Invisível da Autorganizaciologia; o Colégio Invisível da Autorreeducaciologia; o Colégio Invisível da Coerenciologia; o Colégio Invisível da Decidologia; o Colégio Invisível da Holomaturologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Recinologia.
Efeitologia: o efeito das recins realizadas no tempo correto na conquista do compléxis;
o incompléxis enquanto efeito do tempo desperdiçado; o efeito do longo tempo existencial aplicado no refinamento de trafores; o efeito dos estresses decorrentes da falta de organização do tempo; o efeito halo da recin no tempo correto; os efeitos da perda de tempo decorrentes da atenção
desprioritária; os efeitos didáticos da dimensão intrafísica ao propiciar tempo entre pensar
e agir; os efeitos de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo; os efeitos proexológicos de
não deixar o tempo passar e perder as oportunidades cosmoéticas; os efeitos otimizadores da
teática das autopotencialidades nos resultados dos trabalhos pessoais.
Neossinapsologia: a recorrente indisponibilidade pessoal para criação de neossinapses
em atividades com maior demanda de tempo para aprendizado; a reciclagem das retrossinapses
quanto à utilização do tempo pessoal; o tempo e o treino necessários à criação de neossinapses.
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Ciclologia: o ciclo dos enganos não corrigidos a tempo; o ciclo das transformações evolutivas ao longo do tempo; o ciclo dos ponteiros do relógio indicando o tempo; a variável tempo
no ciclo decisão-ação.
Binomiologia: o binômio Proxêmica-Cronêmica na distribuição das autoprioridades;
o binômio retroideia-neoideia; o binômio tempo cronológico–espaço virtual; o binômio custo-benefício aplicado ao uso do tempo pessoal; o binômio tempo-contratempo; o binômio tempo desperdiçado–tempo perdido; o binômio atropelamento do tempo pessoal–lerdeza cronológica; o binômio tempo intrafísico–tempo consciencial; o binômio tempo intrafísico–tempo proexológico;
o binômio tempo para ler–tempo para escrever; o binômio tempo-prioridade; o binômio tempo-oportunidade; o binômio tempo preciso–tempo precioso; o binômio cronêmica pessoal–autorganização temporal.
Interaciologia: a interação cronêmica tempo oco–agenda vazia; a interação autocomprometimento-cronêmica; a interação cronêmica-expansionismo; a interação tempo pessoal–produtividade; a interação mnemônica do tempo; a interação tempo-evolução; a interação patológica foco distorcido–tempo ocioso; a interação gerenciamento do tempo–gerenciamento da vida;
a interação Cronologia-sincronicidade; a interação Cronologia-Paracronologia.
Crescendologia: o crescendo autoconhecimento no tempo físico–autoconhecimento
atemporal extrafísico; o crescendo diário do tempo envolvido na autoproéxis.
Trinomiologia: o trinômio tempo-esforço-produção; o trinômio autorrevezamento multiexistencial–fôrma holopensênica–cápsula do tempo pessoal; o trinômio tempo-amadurecimento-crescimento; o trinômio tempo para refletir–tempo para entender–tempo para mudar; o trinômio compromisso–seriedade–aproveitamento do tempo; o trinômio tempo-ação-resultado; o trinômio tempo de convivência–acuidade da observação–refinamento do heterodiagnóstico.
Polinomiologia: o polinômio arranjo metódico–acesso otimizado–tempo economizado–
–produtividade aumentada; o polinômio das fases do autodesenvolvimento primeiro tempo–segundo tempo–terceiro tempo–quarto tempo; o polinômio tudo–ao mesmo tempo–aqui–agora;
o polinômio escuta atenta–tempo economizado–convivialidade sadia–evolução grupal; o polinômio espaço-tempo-proxêmica-cronêmica.
Antagonismologia: o antagonismo inépcia temporal / autoconsciência cronêmica; o antagonismo tempo real / tempo imagístico; o antagonismo tempo relativo / tempo absoluto; o antagonismo aproveitamento / desperdício do tempo evolutivo; o antagonismo tempo real / tempo
sentido; o antagonismo tempo cronológico / tempo consciencial; o antagonismo uso prodigioso
do tempo / uso pródigo do tempo; o antagonismo tempo real / tempo consciencial; o antagonismo
tempo real / tempo psicológico; o antagonismo aproveitamento do tempo / esbanjamento do tempo; o antagonismo gestão de tempo / gestão das escolhas.
Paradoxologia: o paradoxo de incluir a perda de tempo no planejamento do tempo;
o paradoxo de se investir tempo na organização de hábitos sadios e rotinas úteis no intrafísico
para ganhar tempo e lucidez no extrafísico; o paradoxo de o período gasto com planejamento
e documentação economizar tempo; o paradoxo de o propósito de mudança exigir, ao mesmo
tempo, saber agir e esperar; o paradoxo de a autolucidez quanto à infinitude pessoal, ao invés de
induzir postergações, motivar o aproveitamento máximo do tempo evolutivo; o paradoxo de o rigor cronêmico poder promover a perda da noção de tempo; o paradoxo de as máquinas poderem
ocupar o tempo livre do ser humano.
Politicologia: a autexperimentocracia; a evoluciocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a autoconsciência quanto à lei de ação e reação; a lei do livre arbítrio na escolha do tempo da recin; a lei do maior esforço aplicada ao aproveitamento do tempo evolutivo;
as leis inexoráveis da Cronêmica impedindo o retorno físico ao passado; a autodecisão pela lei do
maior esforço evolutivo; a lei de ação e reação agindo sobre os autoinvestimentos na manifestação assertiva; a lei da autorresponsabilidade evolutiva; a lei da evolução consciencial inevitável.
Filiologia: a administrofilia; a autodecidofilia; a autodeterminofilia; a autodisciplinofilia; a ausência de autopriorofilia; a autorreeducaciofilia; a autorganizaciofilia; a constanciofilia;
a autenganofilia; a evoluciofilia.
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Fobiologia: a decidofobia ante o tempo somático; a cronofobia diante dos autocompromissos e heterocompromissos assumidos; a priorofobia; a administrofobia da cronêmica pessoal.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial fazendo a conscin perder a noção
da Cronêmica somática; a superação da síndrome da falta de tempo; a perda de tempo e energia
na síndrome de Amiel.
Maniologia: a mania de querer tudo ao mesmo tempo; a mania da postergação cronicificada; a mania de deixar tudo para a última hora; a mania de supor ―vai dar tempo‖; a mania de
trabalhar no limiar do tempo sob pressão; a mania de realizar várias tarefas ao mesmo tempo.
Mitologia: o mito da falta de tempo envolvendo a falta de foco; o mito da infinitude do
tempo proexológico; a distorção perceptiva no mito de o tempo passar depressa; o mito de o planejamento ser gasto de tempo; o mito hedonista de a indisciplina significar liberdade consciencial; o mito da perfeição gerando a procrastinação; o mito de o comportamento multitarefa sempre
aumentar a produtividade; o mito da aceleração evolutiva sem autodesassédio; o mito de já não
haver tempo para mudar.
Holotecologia: a cronoteca; a evolucioteca; a autexperimentoteca; a autoprioroteca;
a proexoteca; a coerencioteca; a decidoteca; a determinoteca; a diarioteca; a disciplinoteca;
a maturoteca; a organizacioteca; a recicloteca; a reeducacioteca.
Interdisciplinologia: a Cronologia; a Autodisciplinologia; a Autopriorologia; a Cronoevoluciologia; a Cronoproexologia; a Decidologia; a Priorologia; a Antidesperdiciologia; a Autorreeducaciologia; a Autofocologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin pontual; a consciência parada no tempo; a conscin murista;
a conscin multitarefa; a conscin focada; a conscin autorganizada temporalmente.
Masculinologia: o autassediado; o procrastinador; o indeciso; o murista; o ansioso; o hiperativo; o desorganizado; o reciclante existencial; o planejador; o autorganizado; o acoplamentista; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o completista; o comunicólogo;
o conscienciólogo; o conscienciômetra; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o escritor;
o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o pesquisador; o sistemata; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a autassediada; a procrastinadora; a indecisa; a murista; a ansiosa; a hiperativa; a desorganizada; a reciclante existencial; a planejadora; a autorganizada; a acoplamentista; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a completista; a comunicóloga;
a consciencióloga; a conscienciômetra; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a escritora;
a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a pesquisadora; a sistemata; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação.
Hominologia: o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapiens gestor; o Homo sapiens
adaptabilis; o Homo sapiens administrator; o Homo sapiens anxiosus; o Homo sapiens anticipator; o Homo sapiens autodecisor; o Homo sapiens autodeterminator; o Homo sapiens autorreeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: minicronêmica pessoal = o tempo investido na autopesquisa visando às
recins; maxicronêmica pessoal = o tempo investido no domínio energético visando à autossustentabilidade na consecução da proéxis para alcançar o compléxis.
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Culturologia: a cultura do aproveitamento cosmoético do tempo; a cultura da autorganização; a cultura da priorização proexológica.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cronêmica pessoal, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda vazia: Parapatologia; Nosográfico.
02. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
03. Aqui-agora multidimensional: Paracronologia; Neutro.
04. Autodeterminação: Autodeterminologia; Neutro.
05. Autorganização comunicativa: Comunicologia; Homeostático.
06. Bússola intraconsciencial: Holomaturologia; Homeostático.
07. Conscin disléxica: Adaptaciologia; Neutro.
08. Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
09. Decidofobia: Parapatologia; Nosográfico.
10. Minuto: Cronologia; Neutro.
11. Murismo: Murismologia; Nosográfico.
12. Ponteiro consciencial: Holomaturologia; Homeostático.
13. Prioridade pessoal: Megapriorologia; Homeostático.
14. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Subintrância cronêmica: Paracronologia; Neutro.

A CONSCIN AO OTIMIZAR O TEMPO PESSOAL EM PROL
DA PRODUTIVIDADE AUTEVOLUTIVA FAVORECE O AUTOCOMPLÉXIS, DINAMIZANDO O PROGRESSO DO EGO PARA O GRUPOCARMA E A EFICÁCIA INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já consegue empregar o tempo de modo profilático em prol da autevolução? De qual maneira procura assitir às demais conscins com exemplarismo quanto ao emprego otimizado da cronêmica pessoal?
Filmografia Específica:
1. A Máquina do Tempo. Titulo Original: The Time Machine. País: EUA. Data: 2002. Duração: 96 min.
Gênero: Ficção científica; aventura; & ação. Idioma: Inglês. Legendado: Inglês; & Português (DVD). Cor: Colorido.
Direção: Simon Wells. Elenco: Guy Pearce; Samantha Mumba; Mark Addy; Sienna Guillory; Phyllida Law; Omero
Mumba; Yancey Arias; Orlando Jones; & Jeremy Irons. Produção: Arnold Leibovit. Direção de Arte: Christopher Burian-Mohr; Bruce Robert Hill; & Donald B. Woodruff. Roteiro: H. G. Wells; David Duncan; & John Logan. Fotografia:
Donald McAlpine. Música: Klaus Badelt. Cenografia: Victor J. Zolfo. Figurino: Deena Appel; & Bob Ringwood Molly
Maginnis. Edição: Wayne Wahrman. Efeitos Especiais: C.O.R.E. Digital Pictures; Cinesite effects and animation;
Digital Domain Illusion Arts; Industrial Light; & Magic Effects Laboratories; Snow Business International; & Stan
Winston Studio. Estúdios: Warner Bros; & Dreamworks. Distribuidora: Warner Bros; American Broadcasting
Company. Sinopse: Na esperança de alterar os acontecimentos do passado, inventor do Século XIX constrói a máquina do
tempo para mudar o passado, fracassando na tentativa de salvar a noiva.Viaja 800.000 anos ao futuro, para entender por
qual motivo não consegue e encontra a humanidade em guerra, dividida em duas raças.
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual dos Megapensenes Trivocabulares; revisores Adriana Lopes; Antonio Pitaguari;
& Lourdes Pinheiro; 378 p.; 3 seções; 49 citações; 85 elementos linguísticos; 18 E-mails; 110 enus.; 200 fórmulas; 2 fotos; 14 ilus.; 1 microbiografia; 2 pontoações; 1 técnica; 4.672 temas; 53 variáveis; 1 verbete enciclopédico; 16 websites;
glos. 12.576 termos (megapensenes trivocabulares); 9 refs.; 1 anexo; 27,5 x 21 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2009; páginas 96, 115, 148, 206, 215, 328 e 329.
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2. Zimbardo, Philip; & Boyd, John; The Time Paradox: The New Psychology of Time that will change your
Life; revisores Eduardo Carneiro; Raquel Corrêa; & Cristiane Pacanowski; trad. Saulo Adriano; 334 p.; 2 partes; 12 caps.;
311 notas; 11 ilus.; 27 tabs; 22 x 15 cm; br.; Objetiva; Rio de Janeiro, RJ; 2009; páginas 11 a 82.
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CRONOCONSCIENCIOMETROLOGIA
(CRONOEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Cronoconscienciometrologia é a Ciência aplicada aos estudos da aferição dos traços de personalidade e nível de consciencialidade da conscin, homem ou mulher, ou
consciex, nas diferentes etapas da holobiografia, analisando a atual existência e o cotejo com as
vidas pregressas e períodos intermissivos rememorados.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição crono vem do idioma Grego, khrónos,
―tempo‖. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O vocábulo
consciência procede do idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter conhecimento de‖. Surgiu no Século XIII. O segundo elemento de composição metria provém do mesmo
idioma Latim, metrum, ―medida de 1 verso‖, e este do idioma Grego, métron, ―unidade de medida; o que mede; instrumento para medir‖. O terceiro elemento de composição logia deriva do
idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 01. Conscienciometria Cronêmica. 02. Conscienciometria Historiográfica. 03. Retrospectivologia Conscienciométrica. 04. Ciência de avaliação cronológica da consciência integral. 05. Estudo avaliativo das relembranças pessoais. 06. Pesquisa aferimétrica da
maturação evolutiva. 07. Cotejo presente-passado conscienciométrico. 08. Estudo da autavaliação comparativa conscienciométrica. 09. Conscienciogramologia Cronêmica. 10. Pesquisa conscienciometrológica do ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Neologia. O vocábulo Cronoconscienciometrologia e as 3 expressões compostas Cronoconsciencometrologia Intrafísica, Cronoconscienciometrologia Extrafísica e Cronoconscienciometrologia Integral são neologismos técnicos da Cronoevoluciologia.
Antonimologia: 1. Autoconsciencioterapeuticologia. 2. Futurologia; Prospectivologia.
3. Investigação proxêmica.
Estrangeirismologia: o wake up autocronoconscienciométrico; o self-research cycle; as
investigações no backup das automemórias; o seek time holobiográfico; o refresh mnemônico;
a time machine automnemossomática; o Retrocognitarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às investigações conscienciométricas historiográficas.
Citaciologia. Eis citação pertinente ao tema: – Discipulus est prioris posterior dies.
Unidade. A unidade de medida da Conscienciometrologia é o autodiagnóstico.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Conscienciometria Cronêmica; o foco pensênico em cada período etário; os cronopensenes; a cronopensenidade; os retropensenes; a retropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o refinamento progressivo da ortopensenização ao longo da Autocronologia Evolutiva.
Fatologia: o mapa conscienciométrico evidenciando resultados evolutivos multiexistenciais; a autatualização do ego; a ampliação do autoconscienciograma; o monitoramento do desenvolvimento dos atributos da consciência; a visão atualizada da autoimagem; a coerência das prioridades pessoais evolutivas no tempo cronológico proéxico; a avaliação do desenvolvimento emocional em cada etapa da vida atual e das vidas passadas; a retrointenção; o retrointeresse; o retrofoco; a retrotendência; a retropensenidade; o retrovalor; a retrovida; a análise conscienciométrica
aplicada ao Índice das Faixas Etárias Humanas; a consulta aos familiares mais velhos na investigação de características inatas; os registros pessoais como sendo banco de dados autobiográfico;
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a Historiologia sendo vista como a Ciência da Memória; a evitação das automimeses dispensáveis; a superação dos trafares do presente através das investigações dos fatos do passado; a descoberta das gescons realizadas em vidas pregressas; a valorização das autoconquistas evolutivas alcançadas em vivências anteriores; a ascendência na Escala Evolutiva das Consciências; a descoberta dos trafores ociosos; a reciclagem dos trafares milenares; os elos perdidos da Historiografia
Pessoal; a diferenciação do desenvolvimento de características naturais das fases iniciais da vida
comparadas às reciclagens atuais dos autotrafares; os trafais adquiridos no decorrer das existências; as respostas às 2.000 perguntas do livro Conscienciograma; o mapa conscienciométrico na
linha do tempo; a identificação de personalidade consecutiva; os traços fortes e fardos do temperamento; o desenvolvimento dos atributos conscienciais (Atributologia); o estudo das vulnerabilidades mesológicas; o burilamento do comportamento; a ontogênese; a autavaliação dos resultados
das recins; as mudanças íntimas planejadas; os autorrevezamentos; a Cronoconscienciometrologia
mais extensa, complexa e avançada dos Serenões; a regressão desenvolvimental intrafísica causada pelas doenças neurodegenerativas; a demonstração de imaturidade na nostalgia da fase infantil
pelo adulto (adulto-criança).
Parafatologia: o desenvolvimento da autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o despertamento parapsíquico; a identificação das sinaléticas energéticas e parapsíquicas ao
longo das vivências; as eventuais consultas à parapsicoteca; o cultivo das amizades raríssimas ao
longo da holobiografia; o planejamento intermissivo da próxima ressoma com base no estudo da
Autocronoconscienciometrologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo idade cronológica–maturidade consciencial; o sinergismo invexológico juventude-lucidez; o sinergismo Curso Intermissivo (CI)–proéxis; o sinergismo
teoria-prática; o sinergismo memória-aprendizado; o sinergismo intenção-investigação; o sinergismo retrospectiva-prospectiva; o sinergismo das experiências acumuladas nas vidas sucessivas.
Principiologia: o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da evolução
ininterrupta.
Codigologia: a evolução do código pessoal de Cosmoética (CPC); o avanço do códego.
Teoriologia: a teoria da Escala Evolutiva das Consciências; a teoria da seriéxis; a teoria da bitanatose; a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria dos megatraços; a teoria do Homo
sapiens reurbanisatus (consréu); a teoria do Homo sapiens serenissimus (Serenão); a teática evolutiva.
Tecnologia: as multitécnicas de registros pessoais; a técnica do inventariograma; a técnica do registro pessoal contínuo; a técnica da heterocrítica interassistencial (conscin-cobaia);
a viagem técnica retrocognitiva; as técnicas de ampliação da lucidez; a técnica do sobrepairamento analítico; a técnica do autorrevezamento existencial.
Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Longevidade (LONGEVITÀ); o voluntariado itinerante na International Academy of Consciousness (IAC); o voluntariado na Associação Internacional de Conscienciometria Interassistencial (CONSCIUS); o voluntariado na Associação Internacional de Pesquisologia para Megaconscientização (RECONSCIENTIA); o voluntariado no Centro de Valorização da Vida (CVV); a conscin-cobaia voluntária; o curriculum vitae do voluntariado; o paravoluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das retrocognições; o laboratório
conscienciológico da Autoconscienciometrologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Serenarium; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico do Curso Intermissivo; o laboratório conscienciológico da Parageneticologia; o laboratório conscienciológico da diferenciação autopensênica.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Conscienciômetras; o Colégio Invisível dos Historiógrafos.
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Efeitologia: os efeitos das autorreflexões; os efeitos dos atos positivos acumulados no
tempo; os efeitos evolutivos do tempo bem aplicado à proéxis.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas a partir das investigações autoconscienciométricas; a aquisição de neossinapses relativas à recuperação de cons da conscin.
Ciclologia: o ciclo vital; o ciclo etário humano; as reciclagens existenciais (recéxis);
o ciclo das investigações pessoais independentes; as reciclagens intraconscienciais (recins); o ciclo intermissão-ressoma-dessoma; o ciclo multiexistencial pessoal.
Binomiologia: o binômio genética-paragenética; o binômio autolucidez-retrocognição;
o binômio Autoconscienciometrologia-Autopesquisologia.
Interaciologia: a interação primeiro CI–segundo CI; a interação Genética-Paragenética.
Crescendologia: o crescendo evolutivo através das múltiplas existências; o crescendo
da retilinearização autopensênica ao longo da seriéxis.
Trinomiologia: o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio de qualificação progressiva pensamentos–sentimentos–energias conscienciais.
Antagonismologia: o antagonismo memória / hipomnésia; o antagonismo lembrança
nostálgica / lembrança recicladora; o antagonismo ressoma / dessoma; o antagonismo renovação / mesméxis; o antagonismo autopesquisa / autoflagelo; o antagonismo reflexão / alienação;
o antagonismo visão curta / cosmovisão.
Paradoxologia: o paradoxo dos jovens quando apresentando maior nível de maturidade
se comparado aos próprios pais; o paradoxo do irmão mais novo dando exemplo e aconselhando
ao irmão mais velho; o paradoxo interassistencial do subumano-terapeuta; o paradoxo do Serenão portador de soma idiota.
Politicologia: a meritocracia; a cronocracia; a autopesquisocracia; a cosmoeticocracia;
a evoluciocracia; a lucidocracia; a mnemocracia; a cognocracia.
Legislogia: a lei de causa e efeito.
Filiologia: a evoluciofilia; a autocriticofilia; a historiofilia; a neofilia; a autopesquisofilia; a parapsicofilia; a conscienciometrofilia; a reciclofilia; a proexofilia; a cronofilia.
Fobiologia: a cronofobia; a ausência de neofobia; o medo do autenfrentamento.
Sindromologia: a síndrome do infantilismo; a síndrome de canguru; a síndrome da abstinência da Baratrosfera; a síndrome da ectopia afetiva (SEA); a síndrome da mediocrização; as
síndromes demenciais; a síndrome da mesméxis; a síndrome do atraso evolutivo.
Maniologia: a evitação da nostomania.
Holotecologia: a biografoteca; a conscienciometroteca; a evolucioteca; a grafopensenoteca; a memorioteca; a cosmovisioteca; a etarioteca; a cronoteca; a egoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Cronoconscienciometrologia; a Cronoevoluciologia; a Conscienciogramologia; a Cronologia; a Paracronologia; a Retrospectivologia; a Inventariologia; a Retrocogniciologia; a Fatologia; a Parafatologia; a Autocriticologia; a Cosmovisiologia; a Holomemoriologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin intermissivista; a personalidade consecutiva.
Masculinologia: o lactente; o menino; o adolescente; o adulto; o idoso; o agente retrocognitor; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o historiador; o evoluciólogo.
Femininologia: a lactente; a menina; a adolescente; a adulta; a idosa; a agente retrocognitora; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a historiadora; a evolucióloga.
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Hominologia: o Homo sapiens chronoevolutiologus; o Homo sapiens conscientiometra;
o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens progressivus;
o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Cronoconsciencometrologia Intrafísica = o estudo conscienciométrico da
personalidade na(s) vida(s) intrafísica(s); Cronoconscienciometrologia Extrafísica = o estudo
conscienciométrico da personalidade no(s) período(s) entrevidas da consciex; Cronoconscienciometrologia Integral = o estudo conscienciométrico no ciclo multiexistencial intermissão-ressoma-dessoma da consciência.
Culturologia: a cultura da Autopesquisologia; a cultura da Autoconscienciometrologia;
a cultura da Autevoluciologia; a cultura da autoinvestigação contínua; a cultura da autocrítica
lúcida; a cultura da heterocrítica interassistencial; a cultura da Historiografologia; a cultura da
pesquisa autobiográfica.
Cronologia. Pela ótica da Cronoconscienciometrologia, eis, por exemplo, 18 fases de
manifestação extrafísica (Intermissiologia) e intrafísica, de acordo com o Índice das Faixas Etárias Humanas, relacionadas ao intermissivista ou pré-intermissivista, ordenadas cronologicamente,
com variáveis específicas, e divididas em 3 etapas componentes do ciclo Intermissiologia-Ressomatologia-Dessomatologia para as análises conscienciométricas do pesquisador interessado:
A. Intermissiologia:
01. Intermissão inicial (início do período intermissivo): o transcurso dessomático; o tempo de recuperação da lucidez pós-dessoma; a ocorrência e tipo de comitê de pararrecepção; os reencontros com as paramizades; a adaptabilidade à nova realidade; o balanço do desempenho intrafísico na última existência; a comunex de manifestação.
02. Intermissão pré-cursista (predisponência ao Curso Intermissivo): o trinômio recrutamento-seleção-admissão no CI; as entrevistas preliminares com professores do CI.
03. Intermissão cursista: o nível do CI; os assuntos estudados no CI; as parexcursões
didáticas; a atuação na condição de aprendiz de amparador; a elaboração da proéxis; as paramizades cursistas; o nível de compreensão quanto à autoproéxis advinda.
B. Ressomatologia:
04. Vida fetal (fase uterina): o desenvolvimento fetal; o predomínio genético (genética
paterna / genética materna); o gênero; o transcurso da fase gestacional; o tempo de gestação (nascimento prematuro, normal ou gestação prolongada); o tipo de parto (normal / cesariano).
05. Neonatologia (os 28 primeiros dias de vida): os efeitos do parto (normal / laborioso); a ocorrência de doenças neonatais; o início do período de lactância (amamentação); as adaptações iniciais à nova genética.
06. Lactância (dos 29 primeiros dias aos 2 anos): o transcurso e a duração do período
de amamentação; as influências dos primeiros referenciais sociais.
07. Primeira infância (dos 2 aos 4 anos): a lateralidade (canhoto, destro, ambidestro);
as curiosidades, favoritismos e preferências inatas (Autodidaxiologia).
08. Segunda infância (dos 4 aos 10 anos): a alfabetização; a adaptação ao ambiente escolar; o convívio e desempenho escolar.
09. Pré-adolescência (dos 10 aos 15 anos): o surto de crescimento; a puberdade; a explosão hormonal.
10. Adolescência (dos 15 aos 20 anos): a escolha da carreira profissional; as metas e os
primeiros planejamentos existenciais; as influências das companhias (pares) adolescentes; os relacionamentos amorosos; os mata-burros da juventude e da Invexologia.
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11. Pós-adolescência (dos 20 aos 26 anos): a área profissional escolhida; o ambiente
profissional; as primeiras especializações e qualificações profissionais.
12. Adultidade (dos 26 aos 40 anos): a fixação da carreira profissional; a maturidade
biológica; as reciclagens existenciais (recéxis); as imaturidades afetivas do adulto solteirão ou
solteirona; a bilibertação inversora; o balanço da fase preparatória existencial; o início da fase da
consecução da autoproéxis.
13. Meia-idade (dos 40 aos 65 anos): o balanço das amizades raríssimas; a identificação
das interprisões grupocármicas superadas ou não; o inventário de responsabilidades humanas,
posturas pessoais e compromissos evolutivos assumidos no decorrer da vida; a qualidade (excelência) e sustentação (continuísmo) da produtividade pessoal nas áreas de automanifestação.
14. Terceira idade (dos 65 aos 80 anos): a Gerontologia; o bem-estar do pré-completismo existencial; o velhinho avô de todos; o saldo das realizações pessoais; os resultados das recins; as lembranças acumuladas ao longo da vida; o carrancismo; as manias; os rastros deixados;
o balanço da fase distributiva em andamento.
15. Quarta idade (dos 80 anos à dessoma): o balanço pré-evoluciólogo.
C. Dessomatologia:
16. Pré-dessoma (pré-tanatose): o tipo de dessoma (natural; acidental; patologia genética; doença autocultivada; suicídio lento; suicídio abrupto; ortotanásia).
17. Primeira dessoma (tanatose): o nível de lucidez pós-dessomática; os efeitos do compléxis (euforex) ou incompléxis (melex).
18. Segunda dessoma (bitanatose): o tempo de transição da primeira para a segunda
dessoma.
Desenvolvimento. Conforme a Ressomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
24 elementos adstritos a várias das etapas de desenvolvimento, a serem também considerados nas
análises conscienciométricas:
01. Acesso a conhecimentos libertários.
02. Acidentes de percurso (contratempos, contrafluxos).
03. Amizades (raríssimas, marcantes).
04. Aportes (existenciais, proexogênicos).
05. Atividade física (psicomotricidade, somaticidade).
06. Atividade intelectual (racionalidade).
07. Atuações interassistenciais voluntárias (voluntariado).
08. Autoconscientização bioenergética (energossomaticidade).
09. Crises de crescimento (recins, recéxis).
10. Desvios existenciais.
11. Efeitos da educação familiar (formação cultural).
12. Emocionalidade (psicossomaticidade).
13. Filiações e ideologias.
14. Fitoconvivialidade.
15. Gescons e megagescon.
16. Hominiconvivialidade (interpares, intergeracional, intrafamiliar, sociabilidade).
17. Influências mesológicas (influenciabilidade).
18. Liderança.
19. Manifestações do porão consciencial.
20. Moréxis e maximoréxis.
21. Prioridades existenciais.
22. Projeções lúcidas (PL).
23. Vínculos afetivos (casamentos, uniões, duplismo).
24. Zooconvivialidade.
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Invexologia. Segundo os critérios da Cronoevoluciologia, as precedências em algumas
das fases listadas anteriormente dependem dos autesforços da conscin, a exemplo dos praticantes
da técnica da invéxis, denotando predisposição à antecipação da automaturidade.
Atraso. De acordo com a Proexologia, a condição patológica da dispersão consciencial
é das maiores doenças hoje na Terra, e evidencia atraso no desenvolvimento da conscin no ciclo
evolutivo e da programação existencial.
Recursos. Sob o enfoque da Autodiagnosticologia, a Conscienciologia oferece recursos
possibilitadores da autoinvestigação pela pessoa interessada, para a constatação de atraso, atualização ou avanço no desenvolvimento cronoconscienciometrológico pessoal.
Autaferição. No âmbito da Conscienciometrologia, é indicada aos autopesquisadores
motivados a aplicação da técnica de autaferição da realidade intraconsciencial, através da utilização do Conscienciograma, chegando ao autodiagnóstico consciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Cronoconscienciometrologia, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adulto-criança: Consciencioterapia; Nosográfico.
02. Anacronismo: Paracronologia; Nosográfico.
03. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
04. Autoteste da evolução cronológica: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
05. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
06. Fase existencial: Autoproexologia; Neutro.
07. Nível desenvolvimental: Autevoluciologia; Homeostático.
08. Parantecedência: Holobiografologia; Neutro.
09. Pesquisa do erro: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Primeiro tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
11. Retropensenidade: Pensenologia; Neutro.
12. Retrospectiva autodesassediadora: Mnemossomatologia; Homeostático.
13. Retrospectiva decenal: Autoproexologia; Homeostático.
14. Ser hoje: Evoluciologia; Homeostático.
15. Zum mnemônico: Autorretrocogniciologia; Neutro.

AS INVESTIGAÇÕES CRONOCONSCIENCIOMETROLÓGICAS
EXAUSTIVAS REVELAM ÀS CONSCIÊNCIAS PESQUISADORAS DE SI MESMAS, CONSCINS OU CONSCIEXES, O RITMO E O APROVEITAMENTO QUALITATIVO AUTEVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, mantém registros retrocognitivos úteis organizados para as autavaliações cronoconscienciométricas? Você consulta tais registros?
Filmografia Específica:
1. Um Visto para o Céu. Título Original: Defending Your Life. País: EUA. Data: 1991. Duração: 112 min.
Gênero: Comédia. Idade (censura): 14 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; Espanhol; Francês;
& Inglês; (em DVD). Direção: Albert Brooks. Elenco: Albert Brooks; Meryl Streep; Rip Torn; Lee Grant; Buck Henry;
George Wallace; Lillian Lehman; & Shirley MacLaine. Produção: Michael Grillo. Desenho de Produção: Ida Random.
Direção de Arte: Richard Reynolds. Roteiro: Albert Brooks. Fotografia: Allen Daviau. Música: Michael Gore. Montagem: David Finfer. Cenografia: Linda DeScenna. Efeitos: Geffen Pictures. Sinopse: Jovem publicitário, Daniel Miller
(Albert Brooks), morre em acidente de carro e é encaminhado para a Cidade do Julgamento, lugar tido como sala de espera após a vida. Nesse local, assiste a própria existência na Terra ser repassada, enfrentando medos, e acaba se apaixonando

Enciclopédia da Conscienciologia

7831

por Julia (Meryl Streep), também revendo a vida na Terra. Durante a estada de Daniel, os juízes irão decidir se o jovem
merece ir para o ―céu‖ ou voltar a renascer na Terra.
Bibliografia Específica:
1. Papalia, Diane E.; & Olds, Sally Wendkos; Desenvolvimento Humano; revisora Giana Bittencourt Frizzo;
trad. Daniel Bueno; 888 p.; 18 caps.; 52 tabs.; glos. 497 termos; ono.; 28 x 21 x 4,5 cm; br.; 8ª Ed.; Artmed; Porto Alegre,
RS; 2006; páginas 105, 106, 116, 128, 147, 154, 157, 167, 221, 254, 277 e 463.
2. Vieira, Waldo; Conscienciograma: Técnica de Avaliação da Consciência Integral; revisor Alexander
Steiner; 344 p.; 150 abrevs.; 106 assuntos das folhas de avaliação; 3 E-mails; 11 enus.; 100 folhas de avaliação; 1 foto;
2.000 itens; 1 microbiografia; 100 qualidades da consciência; 100 títulos das folhas de avaliação; 1 website; glos. 282 termos; 7 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1996; páginas 52 a 55.
3. Idem; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 413
caps.; 403 abrevs.; 20 cenografias; 24 discografias; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 103 musicografias; 25 pinacografias; 240 sinopses; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241
termos; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos
Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 35 e 36.
4. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 479 caps.; 24
seções; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; 4 websites; glos. 241 termos; 7.663 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; Ed. Princeps; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2003; página 823.
5. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.;
1 cronologia; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5
x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 704 a 707.
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CRONOEVOLUCIOLOGIA
(AUTEVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Cronoevoluciologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos, técnicos, teáticos ou pesquisas abrangentes da qualidade, condição ou estado dos diferentes patamares evolutivos da consciência de acordo com a variável tempo cronológico incidente
sobre cada microuniverso consciencial.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O elemento de composição crono vem do idioma Grego, khrónos, ―tempo‖.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O vocábulo evolução
deriva do idioma Francês, évolution, e este do idioma Latim, evolutio, ―ação de percorrer, de desenrolar‖, de evolvere, ―rolar de cima; despenhar; precipitar; desdobrar; fazer sair; desenvolver;
explicar; esclarecer‖. Surgiu no Século XVIII. O elemento de composição logia procede do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado, exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 01. Cronoevolucionismo. 02. Cronêmica Evolutiva. 03. Tempo pessoal de evolução. 04. Análise cronológica evolutiva. 05. Análise cronográfica evolutiva.
06. Análise temporal evolutiva. 07. Análise evolutiva contemporânea. 08. Autorganização evolutiva. 09. Autorretilinearidade evolutiva. 10. Ponteiro consciencial acertado com o tempo.
Neologia. O vocábulo Cronoevoluciologia e as duas expressões compostas Cronoevoluciologia Inconsciente e Cronoevoluciologia Autoconsciente são neologismos técnicos da Autevoluciologia.
Antonimologia: 01. Cronologia. 02. Evoluciologia. 03. Contratempo antievolutivo.
04. Análise espacial. 05. Análise proxêmica. 06. Autodesorganização. 07. Autocorrupcionismo.
08. Perdologia. 09. Desviologia. 10. Enganologia.
Estrangeirismologia: o momentum; o valor do lifetime; o right timing evolutivo; as tentações do Zeitgeist; a doença do workaholism; o full time interassistencial; o sic transit gloria
mundi.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à aplicação evolutiva do tempo.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Tempo: megafortuna evolutiva. Inexiste tempo parado.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal quanto ao tempo; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; o momento e o holopensene apropriado para cada atividade; o saber refletir para se recompor autopensenicamente.
Fatologia: a Cronoevoluciologia; o tempo evolutivo de cada consciência; o conteúdo
e a qualidade da duração de cada minuto; a autovalorização da vida intrafísica; o peso maior de
cada segundo na atual Era de Aceleração da História Humana; a autolucidez antecipada permitindo o bom emprego do tempo desde a tenra infância; a vida intrafísica planejada; o valor específico do minuto pessoal; a autoconscientização quanto ao uso do tempo; o valor do minuto conforme a evolução pessoal; a noção do preço evolutivo de cada minuto vivido; a otimização ideal do
tempo prioritário; a sucessão das horas-dias-anos-décadas; o período contínuo e indefinido no
qual os eventos se sucedem; o período de vida distinto do outro de acordo com a autovivência;
o andamento das experiências pessoais; o ato de saber delimitar os períodos de trabalho e de descanso; a gestão do tempo; a atenção ao ritmo encadeado do fluxo das atividades pessoais; a manutenção do pique de produtividade; a idade física e o tempo; as estratégias para o aumento gradati-
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vo do fôlego pessoal; a dieta alimentar; as atividades físicas; o ritmo do relógio biológico; a vontade plugada no megafoco dos objetivos magnos; o maior peso de cada minuto na fase executiva
da autoproéxis; a não recuperação do tempo perdido; o patrimônio individual do tempo intrafísico; a autolucidez e a variável tempo; a qualidade da autoconsciência quanto ao tempo experiencial; a bagagem experimental pessoal e o valor do tempo; o crédito diário de milhares de segundos; a impossibilidade de acumular o saldo de segundos para o dia seguinte; os acontecimentos
inseridos no período específico do tempo; o tempo limitado para o cumprimento da autoproéxis;
o tempo disponível para a convivência com as companhias evolutivas; o valor do tempo na sociabilidade; o momento atual pessoal sendo o mais relevante de todos; a perspectiva do resto do
tempo de sobrevida pessoal; a época intrafísica mais propícia para certos experimentos e atividades; o momento próprio; a oportunidade para a realização de alguma coisa; o tempo hábil; a boa
hora; a ocasião oportuna; o cronograma diário; o planejamento da agenda pessoal; o fato de cada
minuto ser oportunidade de realização; a autovigilância quanto aos ladrões de tempo; a transformação do dia em cadeia de momentos propícios para a autevolução; o aumento da eficácia evolutiva pessoal; o curso do tempo compartilhado na consecução da maxiproéxis; o cronômetro dos
batimentos cardíacos acertado com as realizações pessoais; a consecução eficaz das funções em
menor tempo possível; o ato de saber ocupar o tempo entre tarefas em andamento; o aproveitamento do meio tempo, do ínterim e do entrementes; o tempo da crise de crescimento bem aplicada; a inexistência de aposentadoria por tempo evolutivo.
Parafatologia: o minuto do Serenão mais valioso se comparado ao minuto do pré-serenão; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; os minutos preciosos das práticas da
tenepes junto ao amparador de função.
III. Detalhismo
Principiologia: os princípios da sanidade física e mental; o princípio da prioridade
compulsória.
Codigologia: o código do exemplarismo pessoal (CEP) quanto ao tempo em relação ao
tempo alheio.
Tecnologia: as técnicas de aproveitamento do tempo pessoal; a técnica de mais 1 ano de
vida; a técnica do crescendo proexológico.
Voluntariologia: o fator tempo incidente no voluntariado interassistencial pessoal.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico da Paracronologia; o laboratório conscienciológico da Evoluciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Evoluciólogos.
Efeitologia: os efeitos do tempo na qualidade das realizações pessoais.
Ciclologia: o ciclo biológico infância–adolescência–meia-idade–maturidade; o ciclo
evolutivo pessoal.
Enumerologia: o tempo sentido; o tempo imprevisto; o tempo aproveitado; o tempo perdido; o tempo vagaroso; o tempo recorde; o tempo útil.
Binomiologia: o binômio Cronologia-Evoluciologia; o binômio Economia-Cronologia;
o binômio da eficácia qualidade-quantidade; o binômio custo-benefício aplicado ao uso do tempo pessoal; o binômio patológico pressa-autodesorganização.
Interaciologia: a interação patológica prazo fatal–ansiosismo.
Crescendologia: o crescendo sadio do autorrendimento evolutivo inserido ponderadamente na grade de horário pessoal; o crescendo tempo de semear–tempo de colher; o crescendo
completismo diário–completismo existencial (compléxis); o crescendo evolutivo cronológico.
Trinomiologia: o trinômio segundos-minutos-horas; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio autodisponibilidade-ensejo-conjuntura; o trinômio curto prazo–médio prazo–longo prazo; o descarte do trinômio futilidade-trivialidade-banalidade; o trinômio prioridade-objetividade-produtividade; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
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Polinomiologia: o polinômio temporal manhã-tarde-noite-madrugada; o polinômio sazonal primavera-verão-outono-inverno; o polinômio das fases do autodesenvolvimento primeiro
tempo–segundo tempo–terceiro tempo–quarto tempo.
Antagonismologia: o antagonismo pessoa lúcida / pessoa alienada; o antagonismo tempo de prosperidade (vacas gordas) / tempo de escassez (vacas magras); o antagonismo tempo integral / tempo livre; o antagonismo tempo real / tempo imagístico; o antagonismo dia matemático / dia perdido; o antagonismo dia luminoso / dia apagado; o antagonismo dia cultural / dia vegetativo.
Paradoxologia: o paradoxo entre o viço da idade física e a passagem inexorável do
tempo pessoal; o paradoxo autoconsciência máxima–tempo existencial mínimo.
Politicologia: a democracia direta.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a evoluciofilia; a proexofilia.
Fobiologia: a decidofobia ante o tempo somático.
Sindromologia: a síndrome da dispersão consciencial; a síndrome da autodesorganização cronicificada.
Maniologia: a mania da postergação; a mania da impontualidade.
Holotecologia: a cronoteca; a evolucioteca; a metodoteca; a recexoteca; a cosmoeticoteca; proexoteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Autevoluciologia; a Paracronologia; a Seriexologia; a Experimentologia; a Economiologia; a Autodiscernimentologia; a Autodecidologia; a Autodeterminologia; a Autopriorologia; a Perdologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; o ser evoluciente em tempo integral; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens chronoevolutiologus; o Homo sapiens temporalis;
o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens ordinatus; o Homo sapiens holomaturologus;
o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens proexologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: Cronoevoluciologia Inconsciente = a condição da pessoa indiferente
e imprevidente quanto à passagem do tempo da vida humana; Cronoevoluciologia Autoconsciente
= a condição da pessoa atenta e previdente quanto à passagem do tempo da vida humana.
Culturologia: a cultura da evolução da consciência; a cultura da aplicação inteligente
da valorização do tempo; as influências culturais no valor dado ao tempo pessoal e alheio.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Cronoevoluciologia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Agenda de autopensenização: Pensenologia; Homeostático.
02. Aproveitamento do tempo: Autoproexologia; Homeostático.
03. Autorganização livre: Intrafisicologia; Homeostático.
04. Década: Paracronologia; Neutro.
05. Dia matemático: Homeostaticologia; Homeostático.
06. Momento evolutivo: Paracronologia; Neutro.
07. Primeiro tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
08. Rotina útil: Intrafisicologia; Homeostático.
09. Segundo tempo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
10. Turno intelectual: Mentalsomatologia; Homeostático.

A PERCUCIÊNCIA TEÁTICA DA AUTOCONSCIENCIALIDADE
QUANTO AO VALOR DO TEMPO EVOLUI NA RAZÃO DIRETA DA ESCALA DA IDADE BIOLÓGICA DO SER HUMANO, DESDE A INFÂNCIA À MATURIDADE SOMÁTICA.
Questionologia. Qual a qualidade do aproveitamento do tempo cronológico por você,
leitor ou leitora? Qual o exato valor dado por você ao tempo pessoal?
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CRONOLOGIA DA PROJECIOLOGIA
(HISTORIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Cronologia da Projeciologia é o tratado das datas e acontecimentos
históricos, fatos dignos de registro e feitos notáveis da Ciência Projeciológica.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo cronologia vem do idioma Francês, chronologie, e este do idioma
Grego, khronología, composto por (de) khrónos, ―Ciência das medidas do tempo‖, e logos,
―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖. Surgiu no Século
XV. O vocábulo projeção procede do idioma Latim, projectio, ―jato para diante, lanço; esguicho
de água; ação de alongar, de estender; alongamento; prolongamento; construção em projetura‖, de
projicere, ―lançar para diante‖. Apareceu no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Cronografia da Projeciologia. 02. Cronologia projeciológica.
03. Cronêmica da Projeciologia. 04. Timeline da Projeciologia. 05. Fixação das datas projeciológicas. 06. Cronologia das técnicas projeciológicas. 07. Medida do tempo projetivo. 08. Ordenação das ocorrências projetivas. 09. Listagem das datas projeciológicas. 10. Fixação dos dados
projeciológicos.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 11 cognatos derivados do vocábulo cronologia:
cronológica; cronológico; cronologista; dendrocronologia; dendrocronológico; dendrocronologista; Geocronologia; geocronológico; glotocronologia; clotocronológico; tefrocronologia.
Neologia. As duas expressões compostas Cronologia da Projeciologia Incompleta
e Cronologia da Projeciologia Completa são neologismos técnicos da Historiologia.
Antonimologia: 1. Cronologia da Conscienciologia. 2. Timeline da Parapercepciologia.
3. Cronografia da Conscienciometrologia. 4. Cronologia das experiências materiológicas.
Estrangeirismologia: a out-of-the-body experience (OOBE; OBE); o near-death experiment (NDE); o remote viewing; a chain of events; a linea de tiempo; os cornerstones da Conscienciologia.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à projetabilidade lúcida (PL).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Historiografia; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a Cronologia da Projeciologia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projetabilidade
lúcida pessoal; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as parapercepções do ser humano;
os parafenômenos; a Parafenomenologia; a Paracronologia Projeciológica; as Centrais Extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo projetivo energossoma-psicossoma.
Principiologia: o princípio da autopesquisa.
Teoriologia: a teoria da projetabilidade lúcida; a teoria do ensaio da morte biológica;
a teoria das verdades relativas de ponta; a teoria das probabilidades; a teoria da análise comparativa; a teoria da correspondência; a teoria do magaparadigma cosmoético.
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Tecnologia: as técnicas da projetabilidade lúcida; as técnicas projeciológicas em geral;
a técnica da imersão projetiva.
Voluntariologia: o voluntariado no Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o Projectarium da IAC; o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório conscienciológico da autopensenização.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Projeciologia.
Efeitologia: os efeitos intrafísicos das ações extrafísicas do projetor projetado.
Neossinapsologia: as neossinapses geradas pela projetabilidade lúcida.
Ciclologia: o ciclo projeção lúcida única–projeção de consciência contínua.
Binomiologia: o binômio Materiologia-Projeciologia.
Interaciologia: a interação vida intrafísica–vida projetada da semiconsciex; a interação
interassistencialidade–projetabilidade lúcida.
Crescendologia: o crescendo tenepes–interassistência–projetabilidade lúcida; o crescendo subcerebralidade-psicossomaticidade-mentalsomaticidade; o crescendo fatos-parafatos;
o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo xamanismo-Espiritismo-Conscienciologia.
Trinomiologia: o trinômio Cosmos-consciência-energia; o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumulação de fenômenos;
o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio avaliar-informar-esclarecer; o trinômio causa-efeito-solução; o trinômio pesquisa-achado-debate; o trinômio EV–tenepes–projeção consciente.
Polinomiologia: o polinômio lucidez-racionalidade-lógica-coerência.
Antagonismologia: o antagonismo análise profunda / síntese superficial; o antagonismo conhecimento / ignorância; o antagonismo detalhismo / cosmovisão; o antagonismo vida projetiva / vida trancada; o antagonismo esoterismo / exoterismo; o antagonismo irreconciliável
Ciência / Religião; o antagonismo experimentador parapsíquico / delirante imaginativo; o antagonismo pesquisa / fé.
Paradoxologia: o paradoxo veicular corpo-fole–psicossoma projetado.
Politicologia: a democracia; a projeciocracia.
Legislogia: as leis do Cosmos; as leis dos direitos multidimensionais.
Filiologia: a neofilia; a conscienciofilia; a projeciofilia; a evoluciofilia; a parapsicofilia;
a assistenciofilia; a pesquisofilia.
Fobiologia: a projeciofobia; a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia; a síndrome da dispersão consciencial.
Maniologia: a onirismomania; a idolomania; a religiomania; a gurumania.
Holotecologia: a experimentoteca; a projecioteca; a mentalsomatoteca; a cognoteca;
a ciencioteca; a evolucioteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Historiologia; a Historiografia; a Cronologia; a Parapercepciologia; a Projeciologia; a Projeciografia; a Projeciocriticologia; a Discernimentologia; a Mentalsomatologia; a Holomaturologia; a Pesquisologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o paraper-
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cepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapiens projectius; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens semiconsciex.

V. Argumentologia
Exemplologia: Cronologia da Projeciologia Incompleta = a limitada a alguma data passada; Cronologia da Projeciologia Completa = a abrangendo as ocorrências até o momento evolutivo ou hoje.
Culturologia: a cultura projeciológica.
Cronologia. Eis a listagem de eventos mais notáveis, até o momento (Ano-base: 2008),
da ainda curta existência da Projeciologia, incluindo os dados históricos anteriores à proposição
pública na condição de Neociência:
347 a.e.c. – Platão (428—347 a.e.c.) escreve sobre o caso de projeção consciente humana – a caminhada extrafísica – de Er, o Armênio, evidenciando a universalidade deste fenômeno consciencial.
79 e.c. – Na Silícia, Ásia Menor, Arisdeu de Soles passa pela experiência hoje chamada
da quase morte com vivências extrafísicas demarcando como sendo o primeiro relato, mais detalhado, registrado para a posteridade, e chegando até aqui, através de Plutarco de Queroneia.
100 e.c. – Plutarco de Queroneia (46–119) registra o relato projetivo consciente de Arisdeu de Soles, da Silícia, Ásia Menor.
1743 – Em Estocolmo, na Suécia, tem início o Diarii Spiritualis, de Emanuel Swedenborg (1688–1772), o precursor da Projeciologia e o primeiro diarista projetivo com anotações ao
longo de duas décadas.
1832 – Lançamento em Paris, França, da novela psicológica, autobiográfica, Louis
Lambert, consagrando o autor, Honoré de Balzac (1799–1850), na qualidade de primeiro profeta
(precognitor) da Projeciologia.
1832 – Honoré de Balzac, em Paris, dá o nome de Homo duplex ao projetor consciente
humano.
1857 – 18 de Abril – Em Paris é lançado (primeira edição) Le Livre des Esprits, de Allan
Kardec (Hyppolite Léon Denizard Rivail, 1804–1869), com estudo, no capítulo oitavo, tópicos
153 a 171, da emancipação da alma (consciência intrafísica) durante a vida corporal (Projeciologia), aspecto dos fenômenos dos espíritos esquecido no Espiritismo, seja no movimento francês
e em outros países, ao serem enfocadas, em geral, de preferência, as consciências extrafísicas e os
parafenômenos respectivos.
1929 – Lançamento nos Estados Unidos da América da obra The Projection of the Astral
Body, de Sylvan Joseph Muldoon (1903–1971) e Hereward Hubert Lavington Carrington (1880–
–1958), tornando-se a primeira obra clássica da Projeciologia.
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1939 – O russo Semyon Davidovich Kirlian (1898–1978) reapresenta as controvertidas
irradiações eletrográficas.
1946 – Lançada, pela primeira vez e sem maiores resultados práticos na Socin, a técnica
conscienciológica da invéxis (Invexologia), já autopesquisada por este autor-coordenador de maneira teática.
1962 – O russo Iosif M. Goldberg redescobre a ―novidade‖ da percepção dermoóptica.
1966 – Este autor começa a dar prioridade, em tempo integral, às pesquisas da Projeciologia / Conscienciologia, nos trabalhos e investigações (Experimentologia).
1966 – Lançada a técnica de assistencialidade interconsciencial da tenepes, tarefa energética pessoal, diária, para o resto da vida intrafísica, chamada popularmente, à época, de passes para
o escuro.
1966 – Na Universidade da Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos da América, o pesquisador Charles Theodore Tart (1937–) promove a primeira experiência em laboratório com as
projeções conscientes humanas.
1970 – Proposta oficialmente a Teoria do Homo sapiens serenissimus e respectivos corolários (Serenologia).
1971 – Em New York, NY, é lançada a obra Journeys Out of the Body, de Robert Monroe (1915–1995), hoje com múltiplas edições, tornando o primeiro best-seller internacional da
Projeciologia.
1975 – Nos Estados Unidos da América é lançado o livro Life After Life, de Raymond
A. Moody Jr. (1944–), com prefácio de Elisabeth Kubler-Ross (1926–2004), tornando-se best-seller internacional. A pequena obra chamou a atenção mundial, pela primeira vez, para as experiências da quase morte (EQM) e, consequentemente, para os fenômenos extracorpóreos, abrindo,
campo novo e inesperado dentro das áreas da Medicina, para as pesquisas da Projeciologia.
1978 – Em Storrs, no Connecticut, Estados Unidos da América, é instalada The International Association for Near-Death Studies (IANDS), organização mundial de cientistas e do público em geral, dedicada à exploração das experiências da quase morte (1 dos 54 fenômenos do
complexo fenomenológico básico da Projeciologia) e consequentes implicações.
1979 – Lançada a técnica consciencioterápica de Profilaxia e autodefesa do estado vibracional (EV), inclusive o EV profilático (Paraprofilaxiologia).
1980 – Proposta a Teoria do Megaparadigma Cosmoético, a Cosmoética ou, popularmente, a moral cósmica, abrangente, cosmovisiológica.
1980 – Proposta, dentro da Socin Conscienciológica, a Teoria da Interassistencialidade,
ou a tacon, tarefa primária da consolação, e a tares, tarefa evoluída do esclarecimento.
1980 – Lançada a técnica consciencioterápica do acoplamento áurico (Holochacralogia
ou Energossomatologia).
1981 – Em Storrs, no Connecticut, nos Estados Unidos da América, a IANDS lança a primeira publicação periódica, journal ou revista técnica, Anabiosis – The Journal for Near-Death
Studies, dedicada especificamente à publicação de trabalhos de pesquisa sobre experiências da
quase morte.
1981 – Em Storrs, no Connecticut, nos Estados Unidos da América, é lançado o primeiro
boletim (quarterly digest) Vital Signs, da IANDS, dedicado a noticiar os trabalhos e tarefas da
equipe de pesquisas da primeira organização dedicada exclusivamente à investigação das experiências da quase morte.
1981 – 06 de Setembro – No Rio de Janeiro é fundado o Centro da Consciência Contínua, com a presença de 19 pessoas, pela primeira vez chamando a atenção, particularmente, para
a condição da continuidade da lucidez consciencial e desencadeando a criação de outros Centros
em várias localidades.
1981 – No Rio de Janeiro, é publicado o livro Projeções da Consciência, hoje na 5a edição, inclusive em Espanhol e Inglês, onde é proposto, pela primeira vez, o termo Projeciologia.
1982 – Proposta a hipótese de trabalho conscienciométrico dos cons ou as unidades de
lucidez da consciência (Holomaturologia).
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1982 – Segundo estimativas dos pesquisadores, ocorrem 8 milhões de experiências da
quase morte (EQMs) por ano.
1982 – Novembro – Sebastião Mendes de Carvalho, da equipe de pesquisadores do
Centro da Consciência Contínua, do Rio de Janeiro, publica o primeiro artigo na imprensa em
geral empregando o termo Projeciologia no título da matéria. Veículo: revista Reencarnação,
mensário de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil, páginas 14 e 15.
1983 – Junho – Em São Paulo, SP, Brasil, é publicada no Jornal Espírita, a coluna mensal Boletim de Projeciologia N. 1, e que chegou a 83 edições nos anos posteriores (Comunicologia).
1983 – No Estado de São Paulo, SP, Brasil, são publicados artigos apaixonados de patrulheiros ideológicos espíritas, extremamente puristas, ortodoxos e sectários, contra a Projeciologia
(Exemplos: Monteiro; Worm), atraindo a atenção maior para as pesquisas do fenômeno da projeção
consciente humana. Na ocasião, o Centro da Consciência Contínua, no Rio de Janeiro, não conseguiu atender ao aumento do volume das cartas de pedidos de informações projeciológicas.
1983 – Agosto – Em São Paulo, SP, Brasil, é publicado no jornal Folha Espírita, página
6, a Carta Aberta aos Espíritas, na qual este autor expõe publicamente o autoposicionamento perante a Projeciologia a partir dos patrulheiros ideológicos do movimento kardecista, fundamentalista,
ortodoxo, do Brasil (Parapedagogiologia).
1984 – Março – Em São Paulo, SP, Brasil, é publicado o artigo Maturidade Extrafísica,
por este autor, no Jornal Espírita, p. 4, enfatizando pela primeira vez a importância da maturidade integral (Holomaturologia) da consciência.
1985 – 29 a 31 de Março – Em Kansas City, Montana, nos Estados Unidos da América,
é realizada a primeira Convention (Assembleia) da IANDS – The International Association for
Near-Death Studies, dedicada exclusivamente aos estudos e discussões das experiências da quase
morte.
1986 – 31 de Janeiro – No Rio de Janeiro, é lançada a obra Projeciologia, primeira
edição experimental de 5.000 (cinco mil exemplares), distribuída gratuitamente (hoje esgotada),
apresentando a primeira bibliografia internacional mais ampla sobre os temas projeciológicos
(1907 títulos). Apareceu o primeiro Código de Ética Extrafísico, embutido na mesma obra, cap.
132, p. 211 a 213, indicando 16 itens práticos relativos à Cosmoeticologia; e também os 3 estados
conscienciais básicos, p. 34.
1986 – Proposta a Teoria do Paradigma Consciencial e respectivos corolários.
1986 – Proposta a Teoria da Interprisão Grupocármica e respectivos corolários (Holocarmologia).
1987 – Em Bryn Athyn, Pennsilvania, nos Estados Unidos da América, é lançada pela
IANDS, o boletim Revitalized Signs, sucessor do Vital Signs, e com os mesmos objetivos.
1987 – 12 a 16 de Junho – Foi realizado o Primeiro Seminário de Projeciologia de Brasília, ficando registrado em folheto de autoria do Prof. Basilio Baranoff (1933–).
1987 – 12 e 13 de Dezembro – No Centro de Convenções da Unicamp, em Campinas,
SP, Brasil, foi realizado o I Simpósio Brasileiro de Consciência Contínua – SBCC, quando este
autor defendeu a Teoria do Homo sapiens serenissimus. Deste primeiro certame mais amplo
sobre aspectos gerais da Projeciologia, participaram 142 pessoas, procedentes de 8 estados
brasileiros: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Santa Catarina, Sergipe, Amazonas e
o Distrito Federal, e de um total de 7 capitais e 21 cidades.
1988 – 16 de Janeiro – No Rio de Janeiro é fundado o Instituto Internacional de Projeciologia – IIP, o primeiro instituto dedicado exclusivamente às pesquisas, estudos e ensino dos
temas projeciológicos (Conscienciocentrologia).
1988 – Lançadas as técnicas básicas da Consciencioterapia.
1988 – Diagnosticada a Síndrome de Swedenborg, segundo a Consciencioterapia.
1989 – Proposta a Teoria da Desperticidade como sendo o procedimento teático mais
prioritário e factível, a curto prazo, no caminho evolutivo da consciência intrafísica, no atual estágio médio de progresso intraconsciencial (Despertologia).
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1989 – Junho – É lançado o Bipro, o Boletim de Informações da Projeciologia, do Instituto Internacional de Projeciologia, no Rio de Janeiro, RJ (Comunicologia).
1990 – Proposta a Teoria conscienciológica do Traforismo e respectivos corolários
(traços-força da consciência).
1990 – Proposta a Teoria conscienciológica do Pensene (pensamento, sentimento e energia consciencial) e respectivos corolários (Pensenologia).
1990 – Lançado e estabelecido teaticamente (teoria e técnica) o Vínculo Consciencial,
dentro da Socin Conscienciológica (Parassociologia), no Instituto Internacional de Projeciologia
(IIP), no Rio de Janeiro, RJ.
1990 – Lançada a técnica conscienciométrica e parassexual da Aura Peniana (Sexossomatologia), objetivando notadamente os jovens (rapazes).
1990 – Lançada a técnica conscienciológica e parassexual do Holorgasmo (Sexossomatologia), objetivando notadamente os duplistas (Duplologia).
1990 – 4 a 7 de Junho – É realizado o I Congresso Internacional de Projeciologia, no
Rio de Janeiro, RJ, Brasil (Comunicologia).
1991 – Proposta a Teoria conscienciológica da Paracomatose Consciencial (Projecioterapia, Consciencioterapia, Projeciometria, Conscienciometrologia).
1991 – Proposta a Teoria do Casal Incompleto e respectivos corolários (Intrafisicologia).
1991 – Lançada a técnica conscienciométrica das Compensações Intraconscienciais
(Conscienciometrologia), recurso de autajuda interessando a muitas pessoas.
1991 – “I Congresso Brasileiro de Projeciologia”.
1992 – Proposta a Teoria da Robéxis (Intrafisicologia).
1992 – 9 de Fevereiro – É fundado, no Rio de Janeiro, RJ, o primeiro Grinvex (Grupo de
Inversores Existenciais), com 17 jovens inversores (Invexologia) do quadro de colaboradores do
Instituto Internacional de Projeciologia.
1992 – 22 de Fevereiro – Pesquisa no Instituto Internacional de Projeciologia, no Rio de
Janeiro, RJ, sugeria 12 atitudes contra a condição da Catatonia Extrafísica.
1992 – A Bibliografia Internacional da Conscienciologia, contendo fenômenos específicos da Projeciologia, alcança 5.000 referências, provenientes de 37 países.
1993 – 30 de Maio – É realizado o 1o debate amplo sobre o Paradigma Consciencial no
Instituto Internacional de Projeciologia, no Rio de Janeiro, RJ.
1994 – Vinte por cento dos cientistas convencionais ainda dedicam trabalho e talento ao
aperfeiçoamento das técnicas de matar os semelhantes.
1994 – Elevado número de investigadores parapsíquicos e multidisciplinares se dedicam
de modo mais intensivo às pesquisas das EQMs, notadamente de crianças.
1994 – O cérebro humano pesa cerca de 1 quilo e meio de matéria e quase nada se sabe
ainda sobre o paracérebro (Paraneurologia).
1994 – Nenhuma publicação científica convencional abordara ainda a questão do pensene (Pensenologia).
1997 – Janeiro – Lançada a Revista Conscientia.
1998 – July – Lançado o Journal of Conscientiology.
1999 – 21 a 24 de Outubro – É realizado o II Congresso Internacional de Projeciologia,
em Barcelona, Espanha (Comunicologia).
2002 – 16 a 19 de Maio – É realizado o III Congresso Internacional de Projeciologia
e Conscienciologia, em Manhattan, NY, EUA (Comunicologia).
2008 – 14 a 17 de Agosto – É realizado o IV Congresso Internacional de Projeciologia
e Conscienciologia, em Belo Horizonte, MG, Brasil (Comunicologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a Cronologia da Projeciologia, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abordagem consciencial: Experimentologia; Neutro.
02. Alternância interdimensional: Projeciologia; Homeostático.
03. Autoconscientização multidimensional: Projeciologia; Homeostático.
04. Corpus da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
05. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
06. Extraconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
07. Intraconscienciologia: Mentalsomatologia; Neutro.
08. Multidimensionalidade consciencial: Parapercepciologia; Homeostático.
09. Portfolio da Conscienciologia: Experimentologia; Homeostático.
10. Triatleta conscienciológico: Experimentologia; Homeostático.

A CRONOLOGIA DA PROJECIOLOGIA APONTA HISTORIOGRAFICAMENTE AS DATAS EXPRESSIVAS E OS PONTOS
MARCANTES DAS PESQUISAS EM PARAPERCEPÇÕES
DA ERA PROJECIOLÓGICA NESTA MEGAESCOLA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, conhecia os detalhes cronológicos das proposições das técnicas projeciológicas? Tais informações podem ser válidas para as autopesquisas em
andamento?
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 79 a 82.
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CRONOLOGIA DA TENEPESSOLOGIA
(TENEPESSOGRAFOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Cronologia da Tenepessologia é o estudo do tempo com objetivo de distinguir a ordem de ocorrência dos fatos tenepessológicos, abrangendo datas e acontecimentos históricos, tais como cursos, fóruns, semanas, encontros, congressos, debates, laboratórios, imersões
e lançamento de livros relacionados à Tenepessografologia.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O primeiro elemento de composição crono vem do idioma Grego, khrónos,
―tempo‖. Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. O segundo
elemento de composição logia vem igualmente do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado;
exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖. A palavra tarefa vem do idioma Árabe, tarîha, ―quantidade de trabalho que se impõe a alguém‖, derivada de tarah, ―lançar; arrojar; impor
a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço‖. Apareceu no Século XVI. O vocábulo
energético deriva do idioma Grego, energêtikós, ―ativo; eficaz‖. Surgiu no Século XX. O termo
pessoal procede do idioma Latim, personalis, ―pessoal‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Cronografia da Tenepessologia. 2. Cronologia Tenepessológica.
3. Cronêmica da Tenepessologia. 4. Historiologia da tenepes. 5. Holomemoriologia Tenepessológica. 6. Historiografologia Tenepessológica. 7. Cronologia da técnica da tenepes.
Arcaismologia. Eis termo arcaico de significado equivalente à tenepes: passes para
o escuro.
Neologia. As duas expressões compostas Cronologia da Tenepessologia Pré-Histórica
e Cronologia da Tenepessologia Contemporânea são neologismos técnicos da Tenepessografologia.
Antonimologia: 1. Cronologia. 2. Tenepessologia. 3. Análise proxêmica da tenepes.
Estrangeirismologia: o timeline tenepessográfico; a linea de tiempo tenepessológica;
o momentum de lançar ao público a técnica da tenepes; o full time interassistencial aprendido na
tenepes; o valor dos 50 minutos da tenepes a cada 24 horas no lifetime; o tenepessopensene inserido no schedule pessoal; o Tenepessarium; o Ofiexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Historiografologia Tenepessológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cronêmica Tenepessológica; os retropensenes;
a retropensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; o ato de deixar registrado a vivência tenepessológica, em prol da
Historiografologia Tenepessológica.
Fatologia: a Cronologia da Tenepessologia; a análise da datação tenepessológica; os
efeitos cronêmicos na qualificação tenepessológica; as raízes antigas da tenepes; as práticas parapsíquicas amadoras compondo a Pré-História da tenepes; o acesso gratuito para download do livro Manual da Tenepes no site da Editares, a editora da Conscienciologia; o Fórum da Tenepes
como evento congregador de tenepessistas e tenepessólogos; o temário tenepessológico; o Grupo
de Pesquisas Conscienciais (GPC) da Tenepessologia; as pontoações de 260 tenepessistas na
CCCI, em Foz do Iguaçu (Data-base: 27.05.12).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a tenepes como
técnica de conexão permanente com a paraprocedência; o desenvolvimento da sensibilidade im-
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pressiva pela tenepes; a superintendência dos evoluciólogos na rede de tenepessistas intermissivistas; a consolidação ao longo do tempo do holopensene tenepessológico da Cognópolis Foz,
predispondo o aparecimento dos evoluciólogos; o registro paratécnico da memória encapsulada
coletiva (DVD das aulas sobre a tenepes, fotografias, folders) possibilitando o gruporrevezamento
multiexistencial; o paratemporizador do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial influenciando o momento historiográfico tenepessológico; a tenepes como pilar sustentador da
ofiex, da desperticidade e do compléxis; o continuum do desempenho interassistencial período
intermissivo–dimensão intrafísica pelo tenepessista; o papel da tenepes na cosmovisão holobiográfica através do trio ínsito; a Paracronologia Tenepessológica.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo tenepes–Centrais Extrafísicas; o sinergismo Retro-Historiografia–Neo-Historiografia.
Principiologia: a vivência do princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da megafraternidade;
o princípio da responsabilidade evolutiva; o princípio do autorrevezamento multiexistencial;
o princípio de ser sempre tempo de ajudar os demais.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) dos tenepessistas promovendo
o compromisso do fazer historiográfico tenepessológico.
Teoriologia: a teoria e a prática da tenepes.
Tecnologia: a tenepes como paratecnologia consciencial; a paratécnica da ofiex.
Voluntariologia: os voluntários tenepessistas das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia (CIT); o Colégio Invisível dos Mnemossomaticistas; o Colégio Invisível dos Autores Conscienciológicos; o Colégio Invisível dos
Epicons; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos
(CIE); o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: o efeito acumulativo das notas pessoais na elaboração de livro sobre a tenepes; os efeitos do tempo na qualidade das realizações pessoais; o efeito otimizador da Ficha
Evolutiva Pessoal (FEP) através da tenepes; os efeitos das tenepes dos intermissivistas na reurbex; o efeito halo da autoparaperceptibilidade interassistencial; os efeitos evolutivos das pesquisas históricas; o efeito da tenepes no desenvolvimento da benignopensenidade.
Neossinapsologia: as neossinapses em bases mnemônicas.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP).
Enumerologia: a bibliografia da tenepes; os folders da tenepes; os debates da tenepes;
as imersões da tenepes; os editoriais da tenepes; os artigos da tenepes; os livros da tenepes.
Binomiologia: o binômio Cronologia-Tenepessologia; o binômio (dupla) tenepessista–
–amparador extrafísico; o binômio animismo-parapsiquismo; o binômio tenepes-ofiex na condição de meio de identificar a autoidentidade extra.
Interaciologia: a interação memória cerebral–holomemória; a interação registro autobiográfico–registro historiográfico; a interação registro individual–registro grupal; a interação
pedagógica perguntas-respostas fundamentando livro sobre a tenepes; a interação CCCI-Interlúdio otimizando a expansão da prática da tenepes; a interação reurbex terrestre–Cursos Intermissivos (CI)–ressoma dos intermissivistas.
Crescendologia: o crescendo monovisão-cosmovisão; o crescendo voluntariado conscienciológico–paravoluntariado tenepessológico; o crescendo aula-curso-livro; o crescendo sementeira intrafísica hoje–colheita extrafísica amanhã; o crescendo paracronológico código pessoal de Cosmoética–código de Cosmoética Extrafísica; o crescendo fatos-parafatos; o crescendo
segundo-minutos-horas-décadas.
Trinomiologia: o trinômio atos-fatos-parafatos; o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio pequisa-achado-debate; o trinômio registro mnemônico–registro gráfico–registro energético; o trinômio acumulação de experiências–acumulação de fatos–
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–acumulação de fenômenos; o trinômio passado-presente-futuro; o trinômio curto prazo–médio
prazo–longo prazo.
Polinomiologia: o polinômio amparador do assistido–amparador do tenepessista–assistido–tenepessista.
Antagonismologia: o antagonismo neofilia / neofobia; o antagonismo metafórico pomar
do Cosmos / casca da laranja; o antagonismo detalhismo / cosmovisão; o antagonismo conscin
pró-tenepes / conscin antitenepes; o antagonismo tenepes / assistência social; o antagonismo tenepes / religião; o antagonismo consciex intermissivista (teoria) / conscin tenepessista (prática).
Politicologia: a proexocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a mnemofilia; a grafofilia; a neofilia; a sociofilia; a historiofilia; a intelectofilia; a teaticofilia.
Sindromologia: a síndrome da hipomnésia.
Holotecologia: a cronoteca; a tenepessoteca; a experimentoteca; a cognoteca; a ciencioteca; a mentalsomatoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Tenepessografologia; a Tenepessologia; a Historiologia; a Historiografologia; a Cronologia; a Interassistenciologia; a Taristicologia; a Energossomatologia;
a Pesquisologia; a Bibliografologia; a Infografologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin tenepessável; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o assistido; o tenepessista; o tenepessólogo; o reciclante existencial;
o inversor existencial; o projetor consciente; o epicon lúcido; o conscienciólogo; o ofiexista;
o ofiexólogo; o autor; o filósofo, filólogo, matemático, poeta, cientista, geógrafo, crítico literário,
inventor e humanista Eratóstenes de Cirene (276–194 a.e.c.), conhecido como pentatleta, considerado o pai da Geografia e da Cronologia Científica, propositor do princípio da harmonia no
Universo.
Femininologia: a assistida; a tenepessista; a tenepessóloga; a reciclante existencial; a inversora existencial; a projetora consciente; a epicon lúcida; a consciencióloga; a ofiexista; a ofiexóloga; a autora.
Hominologia: o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Cronologia da Tenepessologia Pré-Histórica = o estudo técnico da cronologia tenepessológica anterior ao lançamento oficial da técnica, em 1966; Cronologia da Tenepessologia Contemporânea = o estudo técnico da cronologia tenepessológica posterior ao lançamento oficial da técnica, em 1966.
Culturologia: a cultura da Tenepessologia.
Cronologia. De acordo com a Historiografologia, eis, a título de contribuição aos registros históricos da tenepes, os principais fatos organizados cronologicamente de 1966 até 2012, listados a seguir:
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1966 – Lançamento oficial da técnica da tenepes – tarefa energética pessoal, diária, pelo
médico e pesquisador independente Waldo Vieira, através de conferência pública, no Rio de Janeiro.
1970 – Na década de 70, o proponente da técnica ministrou diversos cursos no Brasil
e Exterior, divulgando a técnica dos passes para o escuro.
1981 – Lançamento do livro autobiográfico Projeções da Consciência: Diário das Experiências Fora do Corpo Físico, no qual cita os exercícios de efeito físico realizados junto com os
amparadores, principalmente no período anterior às projeções conscientes. Fundação do Centro
da Consciência Contínua (CCC).
1986 – Lançamento do tratado Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano, – 31 de janeiro –, no Rio de Janeiro, com tiragem de 5.000
exemplares, distribuídos gratuitamente, contendo capítulo específico, intitulado técnica dos passes para o escuro, páginas 389 a 393.
1988 – Fundação do Instituto Internacional de Projeciologia (IIP) – 16 de janeiro – no
Rio de Janeiro, dedicado exclusivamente às pesquisas, estudos e ensino dos temas projeciológicos. Realização, desde então, de diversas turmas do Curso da Tenepes, no Brasil e Exterior.
1995 – Lançamento do livro Manual da Tenepes, com tiragem de 3.000 exemplares, elaborado a partir de notas do autor, desde 1950 e das perguntas e respostas colhidas nos Cursos da
Tenepes, ministrados através da programação pedagógica do IIP.
1996 – Curso Imersão na Tenepes – 12 a 14 de abril, no CEAEC (palestra, curso e Simpósio) ministrados pelo propositor da tenepes. Pontoações: 240 alunos; 53 tenepessistas; 6 duplas
evolutivas. Foi o I Encontro Nacional dos Praticantes da Tenepes. Lançamento da segunda
edição do Manual da Tenepes, em Português, com tiragem de 5.000 exemplares, e em Espanhol
e Inglês, a primeira edição com 1.500 exemplares para cada idioma.
1998 – Inauguração do Laboratório Conscienciológico da Tenepes – 08 de abril – no
CEAEC e o Curso Avançando na Tenepes, na mesma data. Pontoações: 80 alunos. Lançamento
do Diário da Tenepes, pelo CEAEC. No mesmo ano, foi lançado também o livro Evolução em
Cadeia: Reciclagem de um Presidiário pela Tenepes.
1999 – Curso Tenepes – 23 de janeiro – no edifício Fórum de Ipanema, no Rio de Janeiro. E em Foz do Iguaçu, o proponente da técnica realizou também 3 eventos no CEAEC: Curso
Tenepes Avançada – 13 a 16 de fevereiro; Curso Prática da Tenepes – 13 a 21 de outubro; e Curso Tenepes Avançada – 19 a 21 de novembro.
2000 – Curso de Tenepes – 23 de julho – em Cascavel, Paraná. Curso Tenepes Avançada
– nos dias 23 a 26 de dezembro – no CEAEC, no qual foram abordados 4 eixos temáticos relacionados à tenepes: Mentalsomática, Parapercepciologia, Cosmoética e Consciencioterapia.
2002 – Curso Tenepessista Autopesquisador – Aprofundando na Tenepes – 22 a 25 de
dezembro – no qual foi estabelecida interação entre a tenepes e o tema de cada laboratório conscienciológico do CEAEC.
2004 – Curso Imersão na Tenepes – 22 e 23 de dezembro – em Foz do Iguaçu. Pontoações: conferências de 9 temas diferentes; 91 participantes no total; 59 tenepessistas; 53 mulheres e 38 homens; provenientes de 23 cidades e 4 países.
2005 – I Fórum da Tenepes – 26 e 27 de dezembro – no CEAEC. Pontoações: 105 pessoas, 80 alunos e 25 voluntários no suporte e docência; entre os 80 alunos, havia 44 tenepessistas;
51 mulheres e 29 homens; provenientes de 17 cidades e 3 países.
2006 – II Fórum da Tenepes – 26 e 27 de dezembro – no CEAEC. Pontoações: 9 temas
diferentes. Curso Acoplamentarium sobre a tenepes – 23 a 25 de dezembro.
2007 – III Fórum da Tenepes – 24 e 25 de dezembro de 2007 – no CEAEC. Pontoações:
7 temas diferentes. Publicação de edição especial do evento pela revista Conscientia (Volume 11,
N. 2).
2008 – IV Fórum da Tenepes & I Encontro Internacional de Tenepessistas – 24 a 26 de
dezembro – no CEAEC. Pontoações: 9 temas diferentes; 2 worshops de bioenergias; 147 participantes provenientes de 5 países. Semana da Tenepes – 24 a 31 de dezembro – além do Fórum, incluiu a reativação do Colégio Invisível da Tenepessologia (CIT); Curso Avançado de Tenepes –
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27 e 28 de dezembro – no Tertuliarium. Pontoações: 339 alunos; verbetes da Enciclopédia da
Conscienciologia debatidos: Conscin Tenepessável; Gratificação Cognopolita; Inventário da Tenepes; Extra da Tenepes; Paraconexão. A Semana foi concluída com Curso Acoplamentarium sobre a tenepes – 29 a 31 de dezembro.
2009 – V Fórum da Tenepes & II Encontro Internacional de Tenepessistas – 21 a 23 de
dezembro – no Discernimentum. Pontoações: 14 temas diferentes; 2 workshops de bioenergias.
Publicação de anais pela revista Conscientia (Volume 13, N. 1). A Imersão na Tenepessologia incluiu além do Fórum: Curso Tenepessograma – 16 e 17 de dezembro – parceria entre Conscius
e CEAEC; Lançamento da primeira pesquisa online sobre a tenepes; Curso Avançado de Tenepes
– 24 de dezembro – no Tertuliarium, verbetes discutidos: Estágio Holossomático e Autovivência
Pró-ofiex; Curso Acoplamentarium sobre a tenepes – 25 a 27 de dezembro.
2010 – VI Fórum da Tenepes & III Encontro Internacional de Tenepessistas – 20 a 22 de
dezembro – no Discernimentum. Pontoações: 19 temas diferentes; 157 participantes no total; 108
tenepessistas; 86 mulheres e 71 homens; provenientes de 35 cidades e de 5 países. Publicação de
anais pela revista Conscientia (Volume 14, N. 2). Apresentação dos resultados parciais da pesquisa online sobre a tenepes. Curso Avançado da Tenepes – 23 de dezembro – no Tertuliarium;
verbete debatido: Assistência Inegoica. Curso Acoplamentarium sobre o tema da tenepes – 24
a 26 de dezembro.
2011 – VII Fórum da Tenepes & IV Encontro Internacional de Tenepessistas – 19 a 21
de dezembro – no Discernimentum. Pontoações: 17 temas diferentes; 1 workshop de bioenergias.
Publicação de anais pela revista Conscientia (Volume 15, N. 2). A Imersão na Parapercepciologia Interassistencial envolveu além do Fórum: Curso Temas Avançados da Tenepes – 22 de dezembro – no Tertuliarium, verbetes-aula: Continuidade Extrafísica e Megaconvergência Intraconsciencial; 2 Cursos Acoplamentarium sobre o tema da tenepes – 23 a 25 e 30 de dezembro
a 01 de janeiro de 2012; Curso Desperticidade – 29 a 31 de dezembro – no CEAEC; e Curso 40
Manobras Energéticas – 26 a 29 de dezembro – no Discernimentum. Lançamento da terceira edição do Manual da Tenepes, em Português.
2012 – Em dezembro, está programado o I Congresso Internacional de Tenepessologia
& V Encontro de Tenepessistas da CCCI.
Bibliografia. A cronologia teve como fonte bibliográfica artigos, notas, editoriais e livros,
porém também foram consultados cartazes, folders e panfletos dos eventos sobre a tenepes.
Infografia. Os eventos de 2004, 2005, 2008, 2009, 2010 e 2011 tiveram o registro através
de filmagem, permitindo a posterior comercialização em DVD.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Cronologia da Tenepessologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aceleração da História Pessoal: Evoluciologia; Homeostático.
02. Aparecimento dos evoluciólogos: Evoluciologia; Homeostático.
03. Binômio tenepes-autopesquisa: Autevoluciologia; Homeostático.
04. Continuidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Cronoevoluciologia: Autevoluciologia; Neutro.
06. Cronologia da Projeciologia: Historiologia; Neutro.
07. Gratificação cognopolita: Intrafisicologia; Homeostático.
08. Megacontecimento histórico: Historiologia; Neutro.
09. Memória encapsulada: Mnemossomatologia; Neutro.
10. Minuto: Cronologia; Neutro.
11. Neo-História: Historiografologia; Neutro.
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12.
13.
14.
15.

Paraconexão: Interassistenciologia; Neutro.
Registro tenepessista: Tenepessologia; Neutro.
Tenepessografologia: Tenepessologia; Neutro.
Técnica da Pontoação: Enumerologia; Neutro.

A CRONOLOGIA DA TENEPESSOLOGIA DEMONSTRA A INTERAÇÃO HISTORIOGRAFIA HUMANA–HISTORIOGRAFIA
CONSCIENCIOLÓGICA, REGIDA PELOS PRINCÍPIOS EVOLUTIVOS DA MAXIMECANISMOLOGIA INTERASSISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem participado teaticamente dos eventos tenepessológicos? Qual legado grafopensênico vem deixando para as futuras gerações de tenepessistas?
Bibliografia Específica:
01. Arakaki, Cristina; VI Fórum da Tenepes & III Encontro Internacional de Tenepessistas; Editorial;
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 2; Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2010; páginas 209 e 210.
02. CEAEC; Redação; Avançando na Tenepes; Jornal do CEAEC; Mensário; Ano 3; N. 31; Foz do Iguaçu,
PR; Fevereiro, 1998; páginas 1 e 3.
03. Idem; Redação; Cursos debatem Tenepes e Retrocognições; Jornal do CEAEC; Mensário; Ano 5; N. 52;
Seção: CEAEC em resumo; Foz do Iguaçu, PR; Novembro, 1999; página 4.
04. Idem; Redação; Cursos: Tenepes Avançada e Inteligência Evolutiva; Jornal do CEAEC; Mensário; Ano
4; N. 42; Seção: CEAEC em resumo; Foz do Iguaçu, PR; Janeiro, 1999; página 4.
05. Idem; Redação; Imersão na Tenepes; Jornal do CEAEC; Mensário; Ano 09; N. 106; Foz do Iguaçu, PR;
Maio, 2004; página 3.
06. Idem; Redação; Imersão na Tenepes: Venha Tirar suas Dúvidas; Jornal do CEAEC; Mensário; Ano
1; N. 8; Foz do Iguaçu, PR; Março, 1996; página 1.
07. Idem; Redação; Tenepes Avançada; Jornal do CEAEC; Mensário; Ano 5; N. 50; Seção: Notícias IIPC;
Foz do Iguaçu, PR; Setembro, 1999; página 3.
08. Idem; Redação; Tenepes em Cascavel; Jornal do CEAEC; Mensário; Ano 5; N. 59; Seção: Notícias IIPC;
Foz do Iguaçu, PR; Julho, 2000; página 3.
09. Chalita, Adriana; & Pitaguari, Antonio; V Fórum da Tenepes; Edição Especial do V Fórum da Tenepes
& II Encontro Internacional de Tenepessistas; Editorial; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 13; N. 1; Foz do Iguaçu,
PR; Janeiro-Março, 2009; páginas 3 e 4.
10. Costa, Claudio; Evolução em Cadeia: Reciclagem de Um Presidiário pela Tenepes; pref. Waldo Vieira;
200 p.; 28 caps.; 34 enus.; 2 tabs.; glos. 300 termos; 46 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia
e Conscienciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1998; páginas 8 a 11.
11. Ferraro, Cristiane; Tenepessografia: Levantamento Bibliográfico e Proposição Taxológica; Artigo;
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 14; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 cronologia; 17 enus.; 55 refs.; Foz
do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2010; páginas 282 a 297.
12. Flowers, Derek Adie; Biblioteca de Alexandria: As Histórias da Maior biblioteca da Antiguidade (The
Shores of Wisdom: The Story of the Ancient Library of Alexandria); trad. Otacílio Nunes; & Valter Ponte; 216 p.; 32
caps.; 16 fotos; 1 ilus.; 1 mapa; 48 refs.; alf.; 21 x 14 cm; Nova Alexandria; São Paulo, SP; 2010; páginas 66 a 70 e 119.
13. Jornal do Campus da Conscienciologia; Redação; Mensário; Ano 8; N. 86; Foz do Iguaçu, PR; Setembro-Dezembro, 2002; página 2.
15. Pitaguari, Antonio; Semana da Tenepes; Jornal do CEAEC; Mensário; Ano 14; N. 161; Seção: Notícias
da CCCI; Foz do Iguaçu, PR; Dezembro, 2008; página 2.
14. Idem; III Fórum da Tenepes; Jornal do CEAEC; Mensário; Ano 12; N. 143; Foz do Iguaçu, PR; Junho,
2007; página 2.
16. Idem; & Vicenzi, Ivelise; Tarefa Energética Pessoal (Tenepes); Editorial; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 11; N. 2; 1 citação; Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2007; páginas 87 e 88.
17. Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 138 p.; 34
caps.; 147 abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 website; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 7, 11, 13 e 14.
18. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 147 abrevs.; 100 datas; 600 enus.; 272
estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; página 958.

C. F.

Enciclopédia da Conscienciologia

7849

CRONOTENEPESSOLOGIA
(TENEPESSOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Cronotenepessologia é a especialidade da Conscienciologia dedicada ao
estudo técnico da qualidade, condição ou estado dos diferentes patamares da tenepes de acordo
com a variável tempo cronológico.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O elemento de composição crono vem do idioma Grego, khrónos, ―tempo‖.
Apareceu, na Linguagem Científica Internacional, a partir do Século XIX. A palavra tarefa
provém do idioma Árabe, tarîha, ―quantidade de trabalho que se impõe a alguém‖, derivada de
tarah, ―lançar; arrojar; impor a aquisição de alguma mercadoria a determinado preço‖. Apareceu
no Século XVI. O vocábulo energético deriva do idioma Grego, energêtikós, ―ativo; eficaz‖.
Surgiu no Século XX. O termo pessoal procede do idioma Latim, personalis, ―pessoal‖. Apareceu
no Século XIII. O elemento de composição logia vem do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 01. Cronotenepessismo. 02. Cronologia Tenepessológica. 03. Cronêmica da Tenepessologia. 04. Historiologia da tenepes. 05. Análise temporal tenepessográfica.
06. Timeline tenepessográfico. 07. Holomemoriologia Tenepessológica. 08. Historiografologia
Tenepessológica. 09. Cronotenepessografia. 10. Análise da datação tenepessológica.
Arcaismologia. Eis 1 termo arcaico de significado equivalente à tenepes: passes para
o escuro.
Neologia. As 3 expressões Cronotenepessologia, Autocronotenepessologia e Heterocronotenepessologia são neologismos técnicos da Tenepessologia.
Antonimologia: 1. Cronologia. 2. Tenepessologia. 3. Análise proxêmica da tenepes.
Estrangeirismologia: a línea del tiempo tenepessológica; o antes y el después en la teneper; a teneper, en calidad, de divisor de aguas; o full time interassistencial aprendido na tenepes; o valor dos 50 minutos da tenepes a cada 24 horas no lifetime; o tenepessopensene inserido
no schedule pessoal; o Tenepessarium; o Ofiexarium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Evoluciologia Tenepessológica.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cronêmica Tenepessológica; os retropensenes;
a retropensenidade; os cognopensenes; a cognopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; a importância do registro dos tenepessopensenes no diário pessoal possibilitando o estudo da Autocronotenepessologia; os mnemopensenes qualificados
nas evocações energoassistenciais através do trinômio rostos-nomes-locais; os benignopensenes
exercitados diariamente durante a tenepes; as inspirações de grafopensenes para redação do trinômio artigos-verbetes-livros no período pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes.
Fatologia: a itinerância docente conscienciológica como preparação para a tenepes;
a análise dos efeitos cronêmicos na qualificação tenepessológica; os hábitos diários fundamentando a vida intra e extrafísica do tenepessista; a tenepes assentada na assiduidade e pontualidade
do tenepessista; a tenepes ao modo de enciclopédia do autoconhecimento; a tenepes enquanto
4ª força prioritária da conscin lúcida; o Fórum da Tenepes na condição de evento esclarecedor da
evolução da prática da tenepes; as pontoações de 260 tenepessistas na Cognópolis Foz do Iguaçu
(Data-base: 27.05.12); a Cronologia da Tenepessologia.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as práticas parapsíquicas amadoras compondo a pré-história da tenepes ao longo das vidas passadas (Autosseriexologia); o ato de levantar a poeira energética e multidimensional em torno de si e dos entes queridos, sobretudo durante os 6 primeiros meses; a tenepes como paratécnica de conexão permanente com a paraprocedência; os ajustes dos relógios entre o tenepessista e o amparador de função;
o relógio parabiológico regulando o ritmo das exteriorizações energéticas na tenepes; a semipossessão benigna, consciente, maior, sadia, onipresente, permanente e cosmoética do amparador
extrafísico no período das práticas tenepessistas; a possibilidade de alternância de amparadores,
em serviço, em única sessão energoassistencial; o valor dado pelo tenepessista aos minutos de interação com amparador de função; o parametabolismo energético do tenepessista veterano possibilitando assistência energética maior; a paramitridatização do tenepessista veterano a caminho da
desperticidade quanto às energias conscienciais doentias dos assediadores; a ocorrência sadia
e mais frequente de determinado fenômeno parapsíquico; o atendimento amparado de consciexes
com carências específicas; a superintendência dos evoluciólogos na rede de tenepessistas intermissivistas; a gratidão aos evoluciólogos e Serenões na condição de pioneiros na aplicação da tenepes e desbravadores de caminhos evolutivos para os intermissivistas; a tenepes como pilar sustentador da ofiex, da desperticidade e do compléxis; o continuum desempenho interassistencial no
período intermissivo–dimensão intrafísica pelo tenepessista; o papel da tenepes na cosmovisão
holobiográfica através da autolucidez quanto ao trio ínsito; o acompanhamento da Paracronotenepessologia pelos amparadores de função.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo Retro-Historiografia–Neo-Historiografia; o sinergismo
estado vibracional–tenepes; o sinergismo sinalética parapsíquica–tenepes; o sinergismo dinâmicas parapsíquicas–tenepes; o sinergismo arco voltaico–tenepes; o sinergismo megaeuforização-tenepes; o sinergismo Centrais Extrafísicas–tenepes.
Principiologia: a vivência do princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da megafraternidade;
o princípio da responsabilidade evolutiva; o princípio do autorrevezamento multiexistencial.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) dos tenepessistas, promovendo
a autopesquisa constante, em prol do alcance de neopatamares tenepessológicos.
Teoriologia: a teoria e a prática da tenepes; a teoria da fartura da energia consciencial.
Tecnologia: a tenepes como Paratecnologia consciencial; a paratécnica da ofiex.
Voluntariologia: os voluntários tenepessistas das Instituições Conscienciocêntricas
(ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tenepessologia; o Colégio Invisível dos Mnemossomaticistas; o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível dos Epicons; o Colégio Invisível dos Parapercepciologistas; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos; o Colégio Invisível dos Intermissivistas.
Efeitologia: os efeitos ectoplásmicos da evolução das práticas da tenepes; os efeitos somáticos no estágio avançado da tenepes; o efeito multiexistencial e consciencial cirúrgico (recin)
desencadeado pela tenepes; os efeitos da tenepes na mudança de holopensene pessoal para melhor; a assimilação simpática (assim) como efeito da iscagem lúcida; os efeitos sadios da tenepes
após a primeira década; os efeitos evolutivos das pesquisas históricas.
Neossinapsologia: as neossinapses multidimensionais e holossomáticas criadas no cérebro do tenepessista após período médio de 2 anos; as neossinapses autocognitivas geradas a partir da tenepes; a cognição prioritária vincada nas parassinapses do tenepessista veterano; a influência de parassinapses evolutivas no holossoma do tenepessista veterano.
Ciclologia: o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade.
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Enumerologia: os pedidos da tenepes; a casuística da tenepes; a paracasuística da tenepes; a fatuística da tenepes; a parafatuística da tenepes; os feitos da tenepes; os eventos da tenepes.
Binomiologia: o binômio Cronologia-Tenepessologia; o binômio Imagética-Tenepessologia; o aperfeiçoamento constante no entrosamento parapsíquico do binômio (dupla) tenepessista–amparador extrafísico; o binômio tenepes-autopesquisa; o binômio profissão-tenepes; o binômio invéxis-tenepes; o binômio recéxis-tenepes.
Interaciologia: a interação tenepes–técnica da autorreflexão de 5 horas; a interação
autoconscienciometria-tenepes; a interação autoconsciencioterapia-tenepes; a interação soma
sadio–evolução tenepessológica; a interação reações psicológicas do tenepessista–relacionamento holossomático com os amparadores; a interação CCCI-Interlúdio otimizando a expansão da
prática da tenepes; a interação reurbex terrestre–Cursos Intermissivos–ressoma dos intermissivistas.
Crescendologia: o crescendo tenepessista-ofiexista-desperto; o crescendo voluntariado
conscienciológico–paravoluntariado tenepessológico; o crescendo tenepes primária–tenepes
avançada; o crescendo transmissões energéticas primárias (braços)–transmissões energéticas
evoluídas (tórax); o crescendo palmochacras-frontochacra; o crescendo especulações intelectuais e afetivas–vivências prioritárias evolutivas; o crescendo minutos-horas-décadas de tenepes.
Trinomiologia: o trinômio eventos pré-tenepes–tenepes–pós-tenepes; o trinômio autopesquisas-heteropesquisas-multipesquisas; o trinômio higiene física–higiene mental–Higiene
Consciencial; o trinômio registro mnemônico–registro gráfico–registro energético; o trinômio
acumulação de experiências–acumulação de fatos–acumulação de fenômenos; o trinômio contatos diários–assepsia das emoções–bom humor; o trinômio base física–alcova blindada–oficina
extrafísica (ofiex).
Polinomiologia: o polinômio amparador do assistido–amparador do tenepessista–assistido–tenepessista; o polinômio Cronologia-Paracronologia-Geografia-Parageografia; o polinômio diário aquecimento holossomático–ligação mental extrafísica–tenepes–reentrosamento intrafísico; o polinômio sinérgico vontade-intencionalidade-autorganização-tenepes na autossuperação das autocorrupções.
Antagonismologia: o antagonismo realidades multidimensionais permanentes / envolvimentos intrafísicos transitórios; o antagonismo metafórico pomar do Cosmos / casca da laranja;
o antagonismo conscin pró-tenepes / conscin antitenepes; o antagonismo tenepes / religião; o antagonismo transmissões energéticas / frequência respiratória; o antagonismo transmissões energéticas / batimentos cardíacos; o antagonismo transmissões energéticas / segundos do relógio.
Politicologia: a assistenciocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia; a paradireitocracia; a cosmoeticocracia; a proexocracia; a evoluciocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica.
Filiologia: a mnemofilia; a grafofilia; a neofilia; a sociofilia; a historiofilia; a pesquisofilia; a teaticofilia.
Sindromologia: a profilaxia da síndrome da hipomnésia.
Mitologia: o mito da tenepes ser a panaceia universal.
Holotecologia: a cronoteca; a tenepessoteca; a experimentoteca; a diarioteca; a mentalsomatoteca; a autopesquisoteca; a cognoteca.
Interdisciplinologia: a Cronotenepessologia; a Tenepessografologia; a Tenepessologia;
a Historiologia; a Historiografia; a Cronologia; a Interassistenciologia; a Taristicologia; a Energossomatologia; a Pesquisologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin tenepessável; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; os grupos de pesquisa da consciência
(GPC) especializados em tenepes.
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Masculinologia: o assistido; o intermissivista; o tenepessista; o tenepessólogo; o reciclante existencial; o inversor existencial; o projetor consciente; o pré-epicon; o epicon lúcido;
o conscienciólogo; o ofiexista; o ofiexólogo; o autor.
Femininologia: a assistida; a intermissivista; a tenepessista; a tenepessóloga; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a projetora consciente; a pré-epicon; a epicon lúcida; a consciencióloga; a ofiexista; a ofiexóloga; a autora.
Hominologia: o Homo sapiens chronemicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens
autoperquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens technicus; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Autocronotenepessologia = o estudo técnico do próprio desenvolvimento
tenepessológico ao longo do tempo cronológico; Heterocronotenepessologia = o estudo técnico
do desenvolvimento tenepessológico de outrem ao longo do tempo cronológico.
Culturologia: a cultura da Tenepessologia.
Taxologia. Segundo a Omnipesquisologia, eis 10 áreas ou vertentes das pesquisas experimentais da Cronotenepessologia, listadas na ordem alfabética de 4 especialidades:
A. Holocarmologia:
01. Pessoal: o estudo técnico a partir do praticante, fundamentado no diário individual;
o saldo assistencial compondo a Ficha Evolutiva Pessoal (FEP) (Ontocronotenepessologia).
02. Grupal: o estudo técnico do ponto de vista grupal, considerando a condição do binômio tenepessológico Colégio Invisível da Tenepessologia–comunidade de tenepessistas do
Bairro Cognópolis, em Foz do Iguaçu, estruturando, por hipótese, a Maxificha Evolutiva Grupal.
03. Policármico: o estudo técnico sob a ótica ampliada do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial, a partir da reurbex e dos Cursos Intermissivos, formando, por hipótese,
a Megaficha Evolutiva Policármica (Paracronotenepessologia).
B. Holossomatologia:
04. Somática: os estudos técnicos do ponto de vista do corpo físico, tais como o aumento dos cuidados com o soma quanto à higiene e saúde; o fortalecimento da musculatura (braços,
abdome); as possíveis alterações no metabolismo (aumento de diurese, maior ingestão de líquidos); o sinergismo exercícios físicos–exercícios tenepessológicos.
05. Energossomática: o estudo técnico a partir do energossoma, envolvendo o aprendizado da instalação do campo energético; a ativação frequente dos chacras; a vivência de fenômenos parapsíquicos; a exteriorização de ectoplasma; o aumento da sensibilidade parapsíquica;
o desenvolvimento da autodefesa energética; a flexibilidade holochacral.
06. Psicossomática: o estudo técnico sob a ótica do psicossoma, considerando a expansão da afeição espontânea, real para com as consciências, a Humanidade e Para-Humanidade;
o desenvolvimento do senso de maxifraternidade; o aumento do bem-estar no período pós-tenepes; a cura de distúrbios da parapatologia do psicossoma de consciexes doentes.
07. Mentalsomática: o estudo técnico de acordo com o mentalsoma, através do emprego dos atributos conscienciais, potencialidades individuais e vários módulos de inteligência ao
mesmo tempo; a inspiração de ideias complexas sincronizadas com as motivações intelectuais do
tenepessista; a predisposição à assimilação de ideias novas (verpons); as parassinapses do paracérebro adquiridas pela prática da tenepes atuando sobre o holossoma do praticante.

Enciclopédia da Conscienciologia

7853

C. Pensenologia:
08. Ortopensênica: o estudo técnico desencadeado pelos ortopensenes, necessários para
disciplinar a autopensenidade em prol da sustentabilidade tenepessológica, assentada na higiene
cosmoética.
D. Proexologia:
09. Preparatória: o estudo técnico do ponto de vista da antecipação da holomaturidade
pela técnica da invéxis; o sinergismo invéxis-tenepes; o fluxo das energias conscienciais ocorrendo mais intensamente do psicossoma para o soma, na primeira metade da vida, na fase preparatória da proéxis.
10. Consecutiva: o estudo técnico iniciado após os alicerces da vida já bem consolidados; o fluxo de energias conscienciais ocorrendo mais intensamente do soma para o psicossoma
a partir da segunda metade da vida, na fase consecutiva; é o movimento de retorno da consciência
à paraprocedência real, extrafísica.
Estágios. Sob a ótica da Ontocronotenepessologia, observam-se 4 estágios de desenvolvimento das práticas da tenepes, listados na ordem lógica:
1. Inicial: estágio introdutório de instalação das práticas da tenepes; 6 meses.
2. Manutenção: estágio de consolidação das práticas energoassistenciais da tenepes;
3 anos.
3. Evolução: estágio avançado, a tenepes a qualquer hora (tenepes 24h), permanentemente, sem misticismos; em geral, após longos anos de dedicação sincera.
4. Ofiex: a transformação da base física em ambulatório ou oficina extrafísica (ofiex)
dedicada à assistência de consciexes e conscins carentes; geralmente, após 20 anos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Cronotenepessologia, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acoplador energético: Energossomatologia; Homeostático.
02. Amparador extrafísico: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Autovivência pró-ofiex: Ofiexologia; Homeostático.
05. Binômio tenepes-autopesquisa: Autevoluciologia; Homeostático.
06. Conscin tenepessável: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Cronologia da Tenepessologia: Tenepessografologia; Neutro.
08. Epicon lúcido: Evoluciologia; Homeostático.
09. Inventário da tenepes: Tenepessologia; Homeostático.
10. Minuto: Cronologia; Neutro.
11. Ofiexologia: Assistenciologia; Homeostático.
12. Paraconexão: Interassistenciologia; Neutro.
13. Registro tenepessista: Tenepessologia; Neutro.
14. Sinergismo Tenepes-Epicentrismo: Predespertologia; Homeostático.
15. Tenepessografologia: Tenepessologia; Neutro.

A CRONOTENEPESSOLOGIA REPRESENTA O PROGRESSO
DA CONSCIN LÚCIDA NA ESCALA EVOLUTIVA ATRAVÉS
DO SINERGISMO BENIGNOPENSENOLOGIA-PARAPERCEPCIOLOGIA-AUTODISCERNIMENTOLOGIA-DESASSEDIOLOGIA.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, pratica a tenepes há quanto tempo? Quais resultados holocármicos, holossomáticos, pensenológicos, proexológicos e parapercepciológicos
tem alcançado?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 138 p.; 34
caps.; 147 abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 website; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.;
Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 16, 19, 26 a 29, 31, 32, 34, 37, 55, 57, 58, 61
a 65, 68 a 70, 72 a 77, 79 a 81.

C. F.
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CRUELDADE
(PSICOSSOMATOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A crueldade é o megatrafar da consciência, intrafísica ou extrafísica, caracterizado pelo desejo excessivo ou prazer irracional em causar tristeza, mal, sofrimento, dor ou desespero em outrem ou a si própria, fundamentado na indiferença quanto à consciencialidade pessoal ou alheia.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo crueldade deriva do idioma Latim, crudelitas, ―dureza; desumanidade; barbaridade‖. Surgiu no Século XIII.
Sinonimologia: 1. Crueza. 2. Maldade. 3. Malevolência. 4. Maleficência. 5. Malignidade. 6. Perversidade.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 7 cognatos derivados do vocábulo cruel: anticrueldade; autocrueldade; crudelíssimo; crueldade; cruelíssimo; cruévil; cruevilidade.
Neologia. As duas expressões compostas crueldade básica e crueldade requintada são
neologismos técnicos da Psicossomatologia.
Antonimologia: 1. Bondade. 2. Clemência. 3. Filantropia. 4. Amabilidade. 5. Serenidade. 6. Beneficência.
Estrangeirismologia: o game “Wake me up at forty twenty” na Rússia precursor do desafio da ―baleia azul‖, no Brasil; o bullying nas escolas; o badboy; o pitboy; a badgirl; o serial
killer; o big stick; a Schadenfreude; o nemo dat quod non habet explicando falta de afeto; a aplicação da dura lex, sed lex.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento,
quanto à maturidade dos instintos ou da subcerebralidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – A crueldade
escraviza. Maldade: contramarcha evolutiva.
Citaciologia: – As contendas e ódios mais cruéis são os dos irmãos, porque os que muito se amam muito se aborrecem (Aristóteles, 384–322 a.e.c.).
Proverbiologia. Eis 3 provérbios relativos ao tema: – ―Dentro de mim há dois cachorros:
um deles é cruel e mau; o outro é muito bom. Os dois estão sempre brigando. O que ganha a briga
é aquele que eu alimento mais frequentemente‖. ―O silêncio pode, por vezes, ser a mais cruel das
mentiras‖. ―Fale com suavidade e tenha à mão um grande porrete‖.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da maldade; o pensene hipercrítico contra si próprio e outrem; os monopensenes; a monopensenidade; os toxicopensenes; a toxicopensenidade; os
patopensenes; a patopensenidade; os pensenes punitivos e vingativos dificultando a ortopensenidade.
Fatologia: a crueldade; a malquerença; a hostilidade; o hábito da autocrueldade; os apelidos depreciativos dos defeitos aparentes; as brincadeiras violentas desde a infância; a brincadeira infantil denominada ―mão negra‖; a preferência pelo mórbido; a raiva impulsionando as condutas; a satisfação em não poder fazer nada diante da desgraça alheia; a risada sarcástica falseando
o sentimento punitivo; a ironia da vingança não realizada; a proliferação do humor negro; a presença perversa da religião nas questões de Estado; o Estado teológico; as estratégias persuasivas
do discurso religioso; a religiosidade causando o temperamento perfeccionista; a bruxificação do
parapsiquismo a partir da Idade Média; as cruzadas; as ordálias inquisitoriais; as torturas para extração de determinada verdade; o julgamento meramente homologatório dos preconceitos contra
o diferente; as penas corporais e privativas de liberdade desumanizadas; a fé não esclarecendo na-
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da; a condenação pública da diversão; a formação bélica nas escolas militares; os trotes psicológicos; o Estado militarizado; as investigações secretas; o tribunal de segurança nacional abolindo as
liberdades e garantias fundamentais; a indução, a instigação ou o auxílio ao suicídio; a destruição
institucionalizada dos artefatos do saber; o antirrepublicanismo disfarçado de regime democrático; o ódio consciente pelas conscins; o domínio violento do reino animal; a exaltação dos traços-fardos; as críticas destrutivas; as correções acompanhadas de ameaças; as censuras prévias coletivas fundamentadas no medo pessoal; a opção pela otimização de situações positivas e sinérgicas; a assunção dos megatrafores ajudando na superação da mesologia cruel; o autesforço pelas
recins; a busca da transafetividade.
Parafatologia: a dificuldade no estado vibracional (EV) profilático; as raízes holobiográficas dos comportamentos cruéis; a manipulação energética a partir da vampirização; o assédio
extrafísico induzindo a mãe a prejudicar a prole; os assediadores das guerras; o assédio extrafísico
ampliando os sentidos somáticos no acúmulo consciente de agressividade; os ataques extrafísicos
de consciências credoras de energia; os raptus; a possessão assediadora; o assédio extrafísico
massificado induzindo o suicídio de adolescentes nas redes sociais; a evocação irresponsável de
consciexes; as surras energéticas; a emanação consciente da energia de desprezo acompanhada do
sorriso dissimulado; as estratégias elaboradas no Curso Intermissivo (CI) para superação do trafar
da crueldade; o resgate extrafísico do algoz convidado para compor a família na atual Era Consciencial; as paravacinas imunizando o porão consciencial do intermissivista; as parassensações de
brandura sobrepondo-se às sensações mortificantes; as projeções seriadas mostrando a necessidade de superação da crueldade; as projeções semiconscientes demonstrando o desligamento do
grupo das artes marciais; a sinalética energética e parapsíquica pessoal indicando a presença de
consciexes punitivo-vingativas; os parencontros patrocinados capacitando a assistência ao segmento bélico-religioso; a retrocognição extrafísica esclarecendo a paragenética do vínculo cruel;
o arco voltaico quebrando conexões relativas à crueldade; a pararreconciliação contribuindo para
a convivência intrafísica sadia com inimigos do passado.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo fissuras conscienciais–psicose; o sinergismo atração sexual–extravasamento cruel; o sinergismo erro–engano–omissão deficitária; o sinergismo egoísmo-emocionalismo-irracionalidade; o sinergismo egoísmo-hipomnésia; o sinergismo decisão
equivocada–intenção espúria; o sinergismo discordância-desprezo; a diacronia no sinergismo
Direito-Paradireito.
Principiologia: o princípio doentio de os fins justificarem os meios; o princípio da atração entre consciências afins; o princípio da descrença (PD) auxiliando na aceitação do megatrafar; o princípio de só a consciência mudar a si mesma; a aplicação criteriosa do princípio “na dúvida, abstenha-se”; o princípio de os danos gerarem obrigações; o princípio do “aconteça o melhor para todos”.
Codigologia: a ausência do código pessoal de Cosmoética (CPC); a banalização dos códigos de Ética Humana; o código paragenético facilitando a manifestação trafarista.
Teoriologia: a teoria da interprisão grupocármica; a falsa teoria religiosa de o sofrimento levar ao “reino dos céus”; a teoria dos contrários construindo o senso de Humanidade;
a teoria das verdades relativas de ponta (verpon) da Conscienciologia; a teoria da interprisão
grupocármica; a teoria dos Serenões; a teoria da Era Consciencial corroborando o melhor momento para quitação das mágoas milenares; a teoria da reurbanização extrafísica (reurbex) impactando a demografia criminal.
Tecnologia: as técnicas espúrias de manipulação consciencial; a aplicação da técnica
da imobilidade física vígil (IFV); a técnica do dicionário das emoções contra a alexitimia; a técnica da mente sã em corpo são; a técnica da reciclagem intraconsciencial (recin); a técnica da
transparência-instrumento revelando a necessidade de desfazer o vínculo cruel entre a rede de
convivência atual.
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Voluntariologia: o voluntariado na Associação Internacional de Conscienciologia para
a Infância (EVOLUCIN) identificando os traços-fardos a serem trabalhados na criança; o voluntariado na Associação Internacional de Inversão Existencial (ASSINVÉXIS) salvaguardando os
jovens do porão consciencial; o voluntariado na Associação Internacional de Conscienciometria
Interassistencial (CONSCIUS); o voluntariado na Associação Internacional da Programação
Existencial (APEX) proporcionando lembranças do Curso Intermissivo.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Serenologia.
Efeitologia: o efeito improdutivo da inveja; o efeito nocivo do preconceito; os efeitos
nefastos dos bloqueios chacrais; o efeito prejudicial do desequilíbrio emocional; o efeito desagradável da pouca duração da felicidade; o efeito maléfico do esgotamento energético cotidiano;
o efeito nosográfico do baixo percentual de energia consciencial (EC) livre; o efeito danoso do
belicismo sublimado; o efeito patológico do medo de não gostar de si próprio; o efeito regressivo
da desumanização em todos os atos; o efeito anticosmoético da humilhação e objetificação das
outras consciências; o efeito interprisional das parafilias insanas.
Neossinapsologia: as neossinapses solidárias e universalistas mudando o padrão pensênico da crueldade.
Ciclologia: o acirramento do ciclo vítima-algoz; o ciclo grupocármico inevitável encontros-desencontros-reencontros; o ciclo vicioso dos desperdícios das autopotencialidades humanas; o ciclo punição-reincidência; o ciclo das guerras; o ciclo da deseducação.
Enumerologia: a autodesvalorização; a autopunição; a solidão; a vampirização; a autocorrupção; a heterocorrupção; a interprisão.
Binomiologia: o binômio autassédio-heterassédio; o binômio megapensene doentio–
–holopensene perverso; o binômio depreciação-discordância; o binômio poder fraterno–interassistência efetiva.
Interaciologia: a interação amoralidade-imoralidade; a interação ego ferido–agressividade; a interação professor perverso–aluno cruel; a interação subcérebro abdominal–porão
consciencial; a interação deseducação-vandalismo; a interação recin-recéxis; o foco na interação fraternismo-doação; a ausência da interação transparência-valor.
Crescendologia: o crescendo belicosidade animal–pacificidade consciencial; a necessidade da admissão do crescendo erro-acerto; o crescendo melin-melex; o crescendo inassistência–
–tarefa da consolação–tarefa do esclarecimento; o crescendo compreensão-intercompreensão-intercooperação-maxifraternidade.
Trinomiologia: o trinômio sexo-poder-dinheiro; o trinômio crueldade-promiscuidade-sadismo; o trinômio autassédio--autocorrupção-acriticismo; o trinômio permissividade-autagressão-heteragressão; o trinômio problema-conflito-trafar; o trinômio belicismo-intelectualidade-parapsiquismo; o trinômio crueldade-belicosidade-riscomania; o trinômio despojamento-egocídio-maxifraternismo.
Polinomiologia: o polinômio pessoa-vínculo-poder-subjugação; o polinômio saber-poder-querer-fazer.
Antagonismologia: o antagonismo maldade / bondade; o antagonismo vingança / justiça; o antagonismo belicosidade / assistencialidade; o antagonismo patologia humana / profilaxia
humana; o antagonismo subcérebro / cérebro; o antagonismo interprisão grupocármica / libertação consciencial; o antagonismo fratricídio / fraternidade.
Paradoxologia: o paradoxo de a crueldade mais sutil poder ser a pior; o paradoxo de
os atos cruéis poderem indicar pedidos de ajuda; o paradoxo de o agressor tentar destruir
a consciência indestrutível; o paradoxo de o admirador atacar o admirado; o paradoxo de fazer
injustiça em nome da justiça; o paradoxo de o exercício do direito ao ressentimento prejudicar
mais a si próprio; o paradoxo de o primeiro passo assistencial poder partir da vítima; o paradoxo de a assistência ao outro humanizar a si próprio; o paradoxo de a impecabilidade na limpeza
física dos ambientes não retirar as piores sujeiras.
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Politicologia: a assediocracia; a egocracia; a aristocracia; a idolocracia; a cleptocracia;
a baratrosferocracia; a belicocracia.
Legislogia: a lei patológica de talião; a lei Maria da Penha (Lei de 11.340, de 7 de
agosto de 2006); as leis da convivialidade sadia; a lei de causa e efeito; a lei da ação e reação; as
leis dos direitos interconscienciais.
Fobiologia: a xenofobia; a tafofobia; a agorafobia; a epistemofobia; a azinofobia; a cenofobia; a biofobia; a anuptafobia.
Sindromologia: a síndrome de Münchhausen; a síndrome da alienação parental; a síndrome da abstinência da Baratrosfera (SAB); a síndrome do poder intrafísico; a síndrome do
bonzinho; a síndrome do justiceiro; a síndrome do burnout; a síndrome de dominação.
Maniologia: a tiranomania; a belicomania; a riscomania; a megalomania; a mania de
perseguição; a mania de exaltar psicopatias; a mania de confundir crítica e punição; a mania de
mistificar o simples; a mania de inculcar culpas.
Mitologia: o mito de os atos cruéis machucarem somente a vítima; o mito de a manipulação ser atitude inteligente; o mito da guerra santa; o mito do pecado; o mito do castigo divino;
o mito da ressocialização na pena privativa de liberdade.
Holotecologia: a psicopatoteca; a patopensenoteca; a nosoteca; a parageneticoteca;
a consciencioterapeuticoteca; a egoteca; a lucidoteca.
Interdisciplinologia: a Psicossomatologia; a Trafarologia; a Parapatologia; a Nosologia;
a Desviaciologia; a Politicologia; a Interprisiologia; a Autodiscernimentologia; a Interassistenciologia; a Pacifismologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu órfã; a conscin eletronótica; as conseneres; a vítima da melex; a consciência perversa; a consciência em evolução; a consciência lúcida.
Masculinologia: o violento; o policial truculento; o ranzinza; o mentiroso; o estelionatário; o corrupto; o durão; o criminoso; o genocida; o pré-serenão vulgar; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra, o homem de ação; o cidadão.
Femininologia: a violenta; a policial truculenta; a ranzinza; a mentirosa; a estelionatária;
a corrupta; a durona; a criminosa; a genocida; a pré-serenona vulgar; a tertuliana; a teletertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a cidadã.
Hominologia: o Homo sapiens malevolens; o Homo sapiens consreu; o Homo sapiens
egocentricus; o Homo sapiens barathrosphericus; o Homo sapiens ilogicus; o Homo sapiens fanaticus; o Homo sapiens autocriticus; o Homo sapiens perquisitor.
V. Argumentologia
Exemplologia: crueldade básica = aquela originada da força somática e manifestada instintivamente; crueldade requintada = aquela advinda do esforço cognitivo e refinada através dos
métodos utilizados.
Culturologia: a Revolução Cultural em 1966 na China; a cultura do grotesco; a cultura
do “é bonito ser feio”; a cultura da violência; a cultura da vaquejada; a cultura do rodeio animal; a cultura da mentira.
Conscienciometrologia. Conforme a Autopesquisologia, eis, citadas em ordem alfabética, 8 áreas de atuação com os respectivos padrões comportamentais relacionados ao traço da crueldade:
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1. Cotidiano. O desejo de punir os algozes desta ou de outras vidas, pensando encontrar
a máxima virtude, na justiça.
2. Dessomática. A prática da autagressão, pensando em futuro melhor após a dessoma.
3. Egocarma. A autorrejeição, o ato de não gostar de si mesmo, pensando na prática da
humildade.
4. Escola. O ensino pela dor, a repressão e pegadinhas, pensando na melhor preparação
do aluno para o futuro.
5. Estado. Os abusos de poder para permanência no comando, pensando na existência
de única vida para implementação de grandes projetos.
6. Família. O uso da violência imoderada, pensando em transmitir resiliência às crianças e adolescentes.
7. Política. A atitude agressiva diante dos processos políticos atuais, pensando estar se
distanciando da politização das relações sociais.
8. Segurança Pública. A truculência na abordagem preventiva e na coleta de provas,
pensando em tranquilizar a população.
Monitoramento. Eis, em ordem alfabética, 7 exemplos úteis, para aferição das autorreciclagens quanto à crueldade:
1. Encontros. O aumento de encontros, aparentemente casuais, com pessoas do passado
pode confirmar a resposta do maximecanismo convidando para as recomposições ou retribuições.
2. Linguagem. O aumento da efetividade da comunicação pode confirmar o uso adequado das palavras juntamente com atitudes de matiz afetiva determinantes para compreensão humana, possibilitando a intensificação da empatia.
3. Pensenologia. O aumento da satisfação em adentrar nos mecanismos dos próprios
pensenes, sejam eles negativos ou positivos, pode indicar a motivação para sair do gargalo evolutivo.
4. Profissional. O aumento da possibilidade do emprego efetivo da assistência juntamente com a carreira profissional pode indicar o rumo correto no cumprimento da programação
existencial em vias de real superação do megatrafar.
5. Referência. O aumento da demanda para esclarecimento sobre temas relacionados
à autopesquisa pode confirmar a predominância da manifestação assistencial em detrimento da
egoística.
6. Relacionamento. O aumento do olhar assistencial para os trafares do parceiro afetivo-sexual pode indicar sanidade na construção da dupla evolutiva.
7. Respeito. O aumento de deferência pelas conscins próximas, antes ridicularizadoras
das tentativas pessoais de posturas evolutivas, pode confirmar o esforço do intermissivista em estancar a fissura patológica.
Terapeuticologia. Eis, em ordem alfabética, 7 posturas ou técnicas construtivas para
a superação do traço da crueldade:
1. Autorrecomposição. O autoafeto é conditio sine qua non ao heteroafeto, podendo ser
desenvolvido pela rememoração positiva de 50 fatos geradores de autossatisfação da própria
conscin, normalmente registradas em fotografias, vídeos, cartas, E-mails.
2. Confiança. O hábito de elogiar as pessoas pelas conquistas evolutivas reforça a confiança do outro ser humano.
3. Dicionário. O entendimento do significado preciso das emoções vivenciadas. A compreensão a partir do dicionário das emoções positivas, ainda não percebidas, pode estimular o psicossoma a novas experiências.
4. Enumeração. A listagem dos nomes e origens das pessoas participantes no desenvolvimento psicossocial pessoal, acompanhada da análise das emoções advindas nesses fatos rememorados indica o momento evolutivo do pesquisador: é a hora de começar a autopesquisa e buscar superar os trafares. Caso prepondere a raiva e as cobranças, é a oportunidade para investigar
o megatrafor e investir na gratidão e a retribuição dos bens recebidos na vida humana atual.
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5. Holomemória. A catalogação de registros manuais ou fotográficos é fonte lúcida do
mapeamento necessário à formação da identidade assistencial, ainda desconhecida da consciência
cruel.
6. Idosos. O atendimento às necessidades dos idosos, especialmente do grupocarma familiar, possibilita o perdão, na prática, das consciências credoras, dando a elas oportunidades de
serem futuras amparadoras extrafísicas de projetos vindouros.
7. Infância. A observação do comportamento das crianças permite o acesso às memórias úteis à recomposição do próprio ego infantil, outrora objeto de crueldade, e raiz das manifestações ectópicas da conscin cruel. O compartilhamento do ludismo com o infante observado torna
mais brandas eventuais rememorações negativas e o carinho dedicado a ele é indicador da autocompreensão necessária à autorrecomposição.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a crueldade, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Ansiedade omissiva: Parapatologia; Nosográfico.
02. Ansiedade social: Parapatologia; Nosográfico.
03. Auschwitz: Megaparapatologia; Nosográfico.
04. Autenganologia: Errologia; Nosográfico.
05. Dano moral: Paradireitologia; Nosográfico.
06. Drama de consciência: Parapatologia; Nosográfico.
07. Fonte da mentira: Mentirologia; Nosográfico.
08. Gargalo evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
09. Incivilidade: Parapatologia; Nosográfico.
10. Poder da fraternidade: Harmoniologia; Homeostático.
11. Porão consciencial: Intrafisicologia; Nosográfico.
12. Possessividade: Parapatologia; Nosográfico.
13. Postura antipunitiva: Pacifismologia; Homeostático.
14. Santificação das patologias: Parapatologia; Nosográfico.
15. Satisfação malévola: Parapatologia; Nosográfico.

OS RESQUÍCIOS DE CRUELDADE PODEM SER BARREIRA
AO LEGADO EVOLUTIVO DO INTERMISSIVISTA E AUTOPESQUISADOR, IMPEDINDO O FLUXO CONSTRUTIVO
RELATIVO AO PRÓPRIO COMPLETISMO EXISTENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, ainda identifica atos de crueldade no cotidiano?
Embasados em quais emoções? Ainda se esforça para evitar tais práticas?
Filmografia Específica:
1. A Nona Vida de Louis Drax. Título Original: The 9th Life Of Louis Drax. País: Estados Unidos da América. Data: 2015. Duração: 1h48 min. Gênero: Suspense/Fantasia. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Alexandre
Aja. Elenco: Jaime Dornan; Aaron Paul; Sarah Gadon; Aiden Longworth; Molly Parker; Oliver Platt; Barbara Hershey;
Terry Chen; Anjali Jay; Nels Lennarson; Luke Camilleri; Lina Roessler; Alex Zahara; & Spencer Drever. Produção: Alexandre Aja; Max Minghella; Tim Bricknell; & Shawn Williamson. Distribuição: Imagem Filmes. Música: Patrick Watson. Sinopse: Louis Drax (Aiden Longworth) é um garoto brilhante na escola, mas com sérias dificuldades em fazer amigos. Os colegas o consideram estranho e vários acontecimentos sombrios se passam ao redor de si. Ao completar 9 anos
de idade física, ele cai de abismo e entra em estado de coma. Seu pai (Aaron Paul) logo é apontado enquanto culpado pelo
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ocorrido, devido a discussão durante piquenique em família. Cabe ao dr. Allan Pascal (Jamie Dornan) cuidar da recuperação de Louis, ainda mais, sentindo-se, cada vez mais, atraído pela mãe dele (Sarah Gadon).
2. Obsessão. Título Original: The Paperboy. País: Estados Unidos da América. Data: 2012. Duração: 1h51
min. Gênero: Suspense/Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Lee Daniels. Elenco: Nicole Kidman; Zac
Efron; Matthew McConaughey; John Cusack; Macy Gray; David Oyelowo; Scott Glen; Ned Bellamy; Nealla Gordon;
John P. Fertitta; Peter Murnik; Edrick Browne; Kevin Waterman; Nikolette Noel; Katarzyna Wolejino; Camille Balsamo;
Leslie Hippensteel; Grace Hightower; René J.F. Piazza; Nicole Porche; J.D. Evermore; Phillis Montana LeBla; Nicole
Barré; Gary Clarke; Faizon Love; & Ava Bogle. Produção: Peter Dexter. Distribuição: Europa Filmes. Música: Mario
Grigorov. Sinopse: Ward é jornalista de grande jornal e precisa retornar a pequena cidade, a fim de para fazer a cobertura
da prisão de Hillary Van Wetter, acusado e condenado à morte pelo assassinato do xerife local. Os problemas começam
quando Jack, o irmão mais novo, começa a se envolver com Charlotte, mulher misteriosa e mais velha, mantenedora de
contato com o prisioneiro.
3. Precisamos Falar Sobre o Kevin. Título Original: We Need to Talk About Kevin. País: Estados Unidos da
América e Reino Unido. Data: 2011. Duração: 1h52min. Gênero: Drama, Suspense. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Direção: Lynne Ramsay. Elenco: Tilda Swinton; Ezra Miller; John C. Reilly; Jasper Newell; Aschley Gerasimovich; Rock
Duer; Siobhan Fallon Hogan; Alex Manette; Ursula Parker; Leslie Lyles; James Chen; Jamal Mallory-McCree; Kenneth
Franklin; Erin Darke; Lauren Fox; Blake DeLong; Tah Von Allme; Joseph Melendez; Jennifer Kim; Suzette Gunn; Leland Alexander Wheeler; Aaron Blakely; Kimberley Drummond; J.J Kandel; Jason Shelton; Maryann Urbano; Rebecca
Dealy; & Georgia X. Lifsher. Música: Jonny Greenwood. Distribuição: Paris Filme. Sinopse: Eva (Tilda Swinton) mora
sozinha e teve a casa e carro pintados de vermelho. Maltratada nas ruas, ela tenta recomeçar a vida com novo emprego
e vive temorosa, evitando as pessoas. O motivo dessa situação vem do passado, da época do casamento com Franklin
(John C. Reilly), com quem teve dois filhos: Kevin (Jasper Newell/Ezra Miller) e Lucy (Ursula Parker). O relacionamento
com o primogênito, Kevin, sempre foi complicado, desde quando ele era bebê. Com o tempo a situação foi se agravando
mas, mesmo conhecendo o filho muito bem, Eva jamais imaginaria o ele seria capaz de fazer.
Bibliografia Específica:
1. Luz, Marcelo da; Onde a Religião termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo;
& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários & minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos;
1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22 filmes; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16 x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 108, 126, 152 a 157 e 362.
2. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos.; 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3 a Ed. Gratuita;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC) Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas
503 a 505, 517 a 523, 532, 637, 640 e 644.
Webgrafia Específica:
1. Blanco, Miguel Rendon; A Comunicação Humana em Hipnose; Artigo; Revista Brasileira de Hipnose;
Revista; S. L.; S.D.; 1 enu.; 3 refs.; disponível em <http://www.revistaasbhipnose.com.br/conteudo/3/8.pdf>; acesso em:
11.04.17; 15h46; página 2.
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CUIDADO INTENSIVO HUMANIZADO
(INTENSIVISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cuidado intensivo humanizado é o ato ou efeito da manifestação assistencial empática, acolhedora e sensibilizada à singularidade de cada paciente internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), visando o respeito à dignidade do indivíduo enquanto consciência em evolução, priorizando todos os meios necessários para promover o conforto integral.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cuidado procede do idioma Latim, cogitatus, ―meditado; pensado; refletido‖, de cogitare, ―agitar no espírito; remoer no pensamento; pensar; meditar; projetar;
preparar‖. Surgiu no Século XIII. O termo intensivo deriva provavelmente do idioma Francês, intensif, ―intenso; que provoca aumento de intensidade‖, e este do idioma Latim Medieval, intensivus, ―caracterizado por tensão; esforço‖. Apareceu no Século XIX. A palavra humanizar provém
do idioma Francês, humaniser, ―humanizar; tornar-se benévolo; civilizar‖. Surgiu no Século
XVIII.
Sinonimologia: 1. Cuidado intensivo assistencialmente qualificado. 2. Cuidado intensivo acolhedor. 3. Cuidado intensivo altruístico. 4. Cuidado intensivo benevolente.
Antonimologia: 1. Cuidado intensivo desumanizado. 2. Cuidado intensivo distanciado.
3. Cuidado intensivo egoísta. 4. Cuidado intensivo robotizado. 5. Cuidado intensivo mecanicista.
Estrangeirismologia: a Intensive Care Unit (ICU); o know-how do cuidador veterano;
o upgrade na ficha evolutiva do cuidador humanizado.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao cuidado fraterno e humanizado aos enfermos.
Megapensenologia. Eis megapensene trivocabular sintetizando o tema: – Humanização:
assistência singular.
Citaciologia: – É mais importante saber que tipo de pessoa tem uma doença, do que saber que tipo de doença a pessoa tem (Hipócrates, 460–377 a.e.c).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da assistencialidade; a autopensenidade acolhedora; a autopensenização interassistencial; o holopensene da assistência à saúde; o holopensene terapêutico; a pensenização pacificadora; os taquipensenes; a taquipensenidade; os harmonopensenes;
a harmonopensenidade; o holopensene do trabalho em equipe; o holopensene da terapia intensiva;
o holopensene da saúde integral; o holopensene da fraternidade; o holopensene da megafraternidade; o holopensene do ambiente crítico; o holopensene da superação das angústias; o holopensene da união em benefício de único foco; os ortopensenes; a ortopensenidade enquanto profilaxia
de doenças; o holopensene consciencial do paciente; o holopensene consciencial do profissional;
a atmosfera pensência da UTI; a pensenosfera de incerteza e angústia facilitando a atuação de assédios extrafísicos; a fôrma holopensênica da saúde facilitando a atuação assistencial especializada; o materpensene da assistência voltada à saúde.
Fatologia: o cuidado intensivo humanizado; o sorriso franco auxiliando no rapport com
os assistidos; a influência positiva do acolhimento sincero; a empatia de alto nível enquanto principal ingrediente no processo do cuidar humanizado; a comunicação clara propiciando confiança
entre assistidos e assistentes; o equilíbrio íntimo reverberando positivamente no ambiente conturbado; o ato de assistir colocando-se no lugar do outro; a autoconsciencialidade quanto à função do
cuidador humanizado; as variadas formas de comunicação dentro da Unidade de Terapia Intensiva; as sutilezas da comunicação não verbal; a importância da habilidade comunicativa; a influên-
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cia do entrosamento harmônico entre a equipe multiprofissional; a importância do acolhimento
familiar no cuidado humanizado; a família vista enquanto paciente secundário; o ato de saber lidar com o desequilíbrio familiar devido à hospitalização do ente querido; a atenção minuciosa
com o ambiente físico auxiliador no conforto do paciente; a valorização da dignidade humana;
a consideração do paciente enquanto consciência integral; o diálogo sincero entre profissional
e familiares proporcionando catarses pacificadoras; o ato de ouvir assistencialmente; o ato de saber ouvir para saber falar; os fatos guiando as tomadas de decisões terapêuticas; o universalismo
na assistência; a percepção das sutilezas das necessidades conscienciais individuais; o medo patológico da morte; a frieza assistencial cosmoética; a frieza assistencial patológica; a capacidade de
lidar com as próprias emoções auxiliando o profissional a trabalhar com a emocionalidade alheia;
a necessidade da assistência proativa; o olhar clínico; o aperfeiçoamento profissional contínuo;
a autoinconflitividade na escolha da profissão enquanto profilaxia da desumanização; a carreira
humanitária; o ambiente crítico; a importância do equilíbrio emocional na saúde do assistente;
a assistência qualificada através da racionalização; a anticonflitividade do assistente refletida na
segurança do assistido; o exemplarismo assistencial contagiando os colegas de trabalho; a atenção
contínua à saúde holossomática do profissional, objetivando qualificar o nível pessoal de fraternismo; a força presencial do assistente; o discernimento e a ponderação enquanto ferramentas
essenciais para a convivência sadia dentro da UTI; a assistência atual mecanizada; a apatia pelo
sofrimento alheio; o ato de ―tratar pessoas como coisas‖; o ato de encarar o doente enquanto um
―problema‖; a segmentação do conhecimento profissional em saúde; a desvalorização do profissional refletida na assistência falha ao paciente; a capacidade de fornecer apoio e compreensão
nos diversos momentos do internamento do paciente crítico; a valorização dos detalhes aparentemente banais; o suprimento das necessidades fisiológicas e psicológicas do paciente; o posicionamento confortável no leito; a fome sanada em momento oportuno; a sensibilidade de perceber
além das palavras proferidas ou da monitorização rotineira; o discernimento obnubilado pelo comocionalismo psicossomático; o respeito pela privacidade do assistido; o ato de lidar constantemente com a dessoma; a eutanásia; a ortotanásia; a distanásia; os cuidados paliativos; o relacionamento interpessoal de qualidade para o equilíbrio e bom funcionamento da equipe; a desmotivação da equipe; as demandas psicológicas e emocionais; a importância do cuidado emocional da
equipe na prevenção de desequilíbrios psicossomáticos causadores da desumanização; o desenvolvimento dos mecanismos de defesa do ego (MDEs); a importância do consenso na UTI; a tarefa de proporcionar o conforto quando a cura já não é mais possível; a realização de balanço de vida perante a possibilidade da dessoma; o ato de dessomar com dignidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o equilíbrio íntimo
do profissional reverberado nas energias exteriorizadas no contato com o enfermo; a importância
da identificação da sinalética energética e parapsíquica pessoal; a facilitação dos contatos extrafísicos com amparadores devido ao ambiente de assistência contínua; os banhos energéticos proporcionados pela assistência pontual; a assimilação diagnóstica; a desassimilação energética enquanto ferramenta de desintoxicação para o assistente; a falta de desassim gerando o distanciamento patológico à necessidade alheia; a ressaca energética; a postura humanizada predispondo
à percepção e parapercepção mais aguçadas; o desassedio interconsciencial proporcionado pelo
diálogo sincero e fraterno entre profissional e familiares; a megaeuforização em consequência da
assistência exitosamente alcançada; as parapercepções auxiliando nas tomadas de decisões críticas; o exaurimento energético cronificado predispondo a conflitos interconsciencias com a equipe
multidisciplinar; o epicentrismo consciencial do profissional gabaritado; a interação com a equipex da saúde; o somatório das experiências das retrovidas gabaritando o profissional naturalmente
humanizado; a doação energética nos contatos com os familiares; a parapsicose post-mortem; as
ligações energéticas estabelecidas entre o paciente e o profissional da saúde; a assistência realizada além das paredes hospitalares através da tenepes; a leitura e a codificação energética dos pacientes; a comunex avançada da saúde.
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III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo postura acolhedora–terapêutica facilitada; o sinergismo
empatia–percepção compreensiva; o sinergismo assistência sincera–parapsiquismo aguçado;
o sinergismo equipe multidisciplinar–equipe extrafísica; o sinergismo amparador do assistente–
–amparador do assistido; o sinergismo prontidão assistencial humanizada–amplificação paraperceptiva–assistência pontual em momentos críticos.
Principiologia: o princípio da assistência humanizada sem retorno; o princípio de
o menos doente assistir o mais doente; o princípio de cuidar de si para cuidar do outro; o princípio de se fazer o bem sem olhar a quem; o princípio de cuidar do outro da mesmo forma como
gostaria de ser cuidado; o princípio de a empatia ser a chave mestra para o cuidado humanizado; o princípio de se querer o bem para fazer o bem; o princípio da interassistencialidade evolutiva; o princípio da megafraternidade.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do profissional da saúde; o código
grupal de Cosmoética (CGC) aplicado aos pacientes; o código de Ética Médica.
Teoriologia: a teoria da Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); a teoria da primeira e segunda
dessomas; a teoria da interprisão grupocármica; a teoria do amparo de função; a teoria da Seriexologia; a teoria da moratória existencial (moréxis); a teoria das equipes extrafísicas especializadas na dessoma.
Tecnologia: a técnica do acoplamento áurico; a técnica do EV na manutenção da saúde
parapsíquica e holossomática do profissional da saúde; a técnica da assim na identificação diagnóstica; a técnica da desassim; a técnica do acolhimento empático; a técnica da regra menmônica VALUE (valorize; acknowledge; listen; understand; elicit questions) favorecendo o diálogo
com as famílias dos pacientes graves; a técnica da interlocução terapêutica dosada.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório conscienciológico da sinalética energética parapsíquica; o laboratório conscienciológico da Autodespertologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da
Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; os plantões diários
na UTI enquanto labcon.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Assistenciologia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: o efeito da manifestação empática na sensação de segurança do paciente;
o efeito do bem-estar do profissional no conforto do paciente; o efeito do holopensene homeostático do profissional sobre o ambiente de UTI; o efeito desassediador da comunicação sincera
com os familiares; o efeito do acolhimento benevolente na terapêutica do paciente; o efeito produtivo da comunicação rotineira entre os integrantes da equipe multidisciplinar; o efeito acolhedor do ambiente físico personalizado.
Neossinapsologia: as neossinapses necessárias para realizar o cuidado humanizado; as
neossinapses da visão integral das necessidades do paciente; as neossinapses formadas somente
através da assistência direta aos doentes; as neossinapses formadas pela interação energética
com o paciente; as neossinapses geradas através do acúmulo de experiências diárias na assistência em UTI; o cuidado humanizado enquanto potencializador de neossinapses parapsíquicas.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo doença-convalescênça-reequilíbrio; o ciclo cuidado sincero–amparo de função potencializado–assistência qualificada.
Enumerologia: o cuidado afetivo; o cuidado fraterno; o cuidado anticomocional;
o cuidado atencioso; o cuidado empático; o cuidado fraterno; o cuidado sincero. O banho humanizado; a alimentação humanizada; o acolhimento humanizado; a escuta humanizada; o diálogo
humanizado; o olhar clínico humanizado; o relacionamento interpessoal humanizado.
Binomiologia: o binômio terapia intensiva–tenepes; o binômio saúde-doença; o binômio saúde física–saúde emocional; o binômio abertismo assistencial–respeito às singularidades
conscienciais; o binômio negação-fuga; o binômio comunicação-consenso; o binômio evolução
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tecnocientífica / distanciamento emocional; o binômio visão humanizada–paciente integralmente
assistido; o binômio postura acolhedora–terapêutica facilitada.
Interaciologia: a interação harmônica equipe multidisciplinar intrafísica–equipe extrafísica; a interação profissional da saúde–paciente; a interação assistido-assistente; a interação
equipe interdisciplinar–familiares; a interação equipin-equipex; a interação comunicação–energias conscienciais–emocionalidade; a interação conhecimento técnico–conhecimento científico–
–conhecimento parapsíquico; a interação profissional humanizado–familiares amparados; a interação profissional-profissional; os benefícios da interação lúcida profissional de saúde parapsíquico–amparador de função.
Crescendologia: o crescendo atenção-percepção-parapercepção; o crescendo conhecimento pessoal–identificação das lacunas conscienciais–aperfeiçoamento assistencial; o crescendo sentir-se bem–fazer o bem; o crescendo cuidar do soma–cuidar do psicossoma–cuidar do holossoma; o crescendo profissional–equipe multidisciplinar–equipe extrafísica.
Trinomiologia: o trinômio satisfação profissional–assistência aprimorada–paciente
amparado; o trinômio internação prolongada–depressividade psicológica–imunodepressão;
o trinômio saúde–doença–cirurgia; o trinômio equipe multidisciplinar sincronizada–comunicação esclarecida–objetivo assistencial exitoso.
Polinomiologia: o polinômio bem-estar físico–bem-estar emocional–bem-estar social–
–bem-estar consciencial; o polinômio cuidar do ambiente físico–valorizar o profissional assistente–amparar o familiar–qualificar o cuidado ao paciente; o polinômio parapercepção–conhecimento teórico–conhecimento prático–tomada de decisão.
Antagonismologia: o antagonismo saúde / doença; o antagonismo cuidado humanizado
/ cuidado mecanizado; o antagonismo percepção / desatenção; o antagonismo trabalho em
equipe / posicionamento egoico; o antagonismo assistencialidade em saúde / má vontade;
o antagonismo empatia / antipatia; o antagonismo satisfação / obrigação.
Paradoxologia: o paradoxo da frieza assistencial; o paradoxo de a doença poder fortalecer a vida; o paradoxo da acalmia em situações entrópicas; o paradoxo de a tecnologia
belicista poder ser revertida para salvar vidas; o paradoxo de o retrocesso humano ser alimentado pelo avanço tecnológico.
Politicologia: a assistenciocracia; a interassistenciocracia; a evoluciocracia; a cosmoeticocracia; a parapsicocracia; a meritocracia; a discernimentocracia; as políticas da assistência
pública; a Política Nacional de Humanização (PNH); as políticas internacionais da Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Legislogia: a lei universal da empatia; a lei do maior esforço aplicado ao cuidado humanizado; a lei da interassistencialidade; a lei cosmoética do limite assistencial; a lei da Fisiologia Humana.
Filiologia: a interassistenciofilia; a comunicofilia; a energofilia; a conviviofilia; a conscienciofilia; a parapsicofilia; a somatofilia; a sociofilia; a neofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a hematofobia; a comunicofobia; a conviviofobia; a neofobia;
a fobia aos momentos de pressão; a fobia às responsabilidades.
Sindromologia: a homeostasia holossomática enquanto profilaxia à síndrome de burnout; a síndrome do justiceiro; a síndrome do estresse pós-traumático.
Maniologia: o combate à mania do atendimento mecanizado.
Mitologia: o mito de o paciente em UTI estar com o pé-na-cova; o mito de o ambiente
de UTI não proporcionar assistência através do uso da fala; o mito de a UTI ser sempre local
frio e desumano; o mito de a tecnologia por si só salvar vidas; o mito de o material humano ser
secundário ao tecnológico.
Holotecologia: a assistencioteca; a interassistencioteca; a convivioteca; a comunicoteca;
a cosmoeticoteca; a energeticoteca; a parapsicoteca; a teaticoteca; a terapeuticoteca; a recinoteca;
a dessomatoteca.
Interdisciplinologia: a Intensivismologia; a Interassistenciologia; a Conviviologia;
a Comunicologia; a Intencionologia; a Paraprofilaxiologia; a Cosmoeticologia; a Dessomatologia;
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a Energossomatologia; a Parapercepciologia; a Policarmologia; a Cosmovisiologia; a Bioética;
a Medicina Paliativa; a Medicina Intensiva.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin intensivista; a conscin humanizada; a conscin empática; a conscin acolhedora; a conscin enferma; a família nuclear; a equipe multidisciplinar; a conscin menos
doente; a conscin lúcida; a conscin parapsíquica; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cuidador intensivista humanizado; o enfermeiro humanizado; o farmacêutico humanizado; o fisioterapeuta humanizado; o médico humanizado; o nutricionista humanizado; o psicólogo humanizado; o técnico de enfermagem humanizado; o paciente grave;
o paciente paliativo; o paciente comatoso; o familiar; o acompanhante; o cuidador parapsíquico;
o administrador hospitalar humanizado; o profissional da limpeza humanizado; o assistente social
humanizado; o comunicador intensivista interassistencial; o intensivista parapsíquico interassistencial; o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista;
o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon
lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor
existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador
de obra; o homem de ação.
Femininologia: a cuidadora intensivista humanizada; a enfermeira humanizada; a farmacêutica humanizada; a fisioterapeuta humanizada; a médica humanizada; a nutricionista humanizada; a psicóloga humanizada; a técnica de enfermagem humanizada; a paciente grave; a paciente
paliativa; a paciente comatosa; a familiar; a acompanhante; a cuidadora parapsíquica; a administradora hospitalar humanizada; a profissional da limpeza humanizada; a assistente social humanizada; a comunicadora intensivista assistencial; a intensivista parapsíquica interassistencial;
a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial;
a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens humanus; o Homo sapiens curator; o Homo sapiens
assistentialis; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens convivens; o Homo sapiens
fraternus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens intensivus; o Homo sapiens desassediator; o Homo sapiens tenepessista.
V. Argumentologia
Exemplologia: cuidado intensivo humanizado básico = o desempenho do profissional
atuante na Unidade de Terapia Intensiva, preocupado com a qualificação da assistência prestada
aos pacientes de maneira integral; cuidado intensivo humanizado avançado = o desempenho do
profissional atuante na Unidade de Terapia Intensiva, lúcido quanto às questões parapsíquicas
e multidimensionais, favorecendo a cosmovisão quanto à atuação assistencial integral.

Enciclopédia da Conscienciologia

7867

Culturologia: a cultura do cuidado singular e humanizado; a cultura do dialógo franco
e sincero; a cultura do trabalho em equipe; a cultura da empatia assistencial; a cultura da
valorização da dignidade humana.
Pilares. Sob a ótica da Cuidadologia, eis, na ordem alfabética, 5 aspectos fundamentais
a serem trabalhados pelos assistentes de maneira prioritária no ambiente de terapia intensiva, com
objetivo de realizar o cuidado humanizado:
1. Ambiente físico. A imagem de ambiente frio e muitas vezes assustador para quem
entra em contato com a UTI é a configuração de isolamento e de mecanização, devido aos inúmeros aparelhos necessários à monitorização da vida. A valorização do espaço físico mais aconchegante e acolhedor, a exemplo de janelas para a entrada de luz, paredes pintadas com cores específicas e divisória entre os leitos, garantindo a privacidade, são detalhes propiciadores da sensação
de bem-estar do paciente internado.
2. Comunicação. A interlocução interassistencial realizada no ambiente de cuidado, envolvendo equipe multidisciplinar, familiares, amigos e o próprio paciente é condição primordial
para o entendimento interconsciencial na UTI, atuando enquanto desassediadora e propulsora da
assistência crítica de qualidade. A comunicação eficiente entre todos os envolvidos e principalmente entre a equipe é sinal de saúde grupal.
3. Equipe multidisciplinar. O cuidado em terapia intensiva é prática de convergência
multiprofissional, sendo os resultados consequência do estreito relacionamento entre os profissionais da equipe. O grau de qualificação da interação técnica interdisciplinar é essencial para a
harmonia, funcionamento satisfatório e êxito do grupo.
4. Família. O parente representa a extensão do paciente e pode ser compreendido enquanto paciente secundário, carente de atenção, cheio de medos e insegurança, tornando-se indissociável o cuidado ao enfermo e a atenção sincera e acolhedora dispensada aos entes da família.
5. Parapsiquismo. O conhecimento do parapsiquismo auxilia no processo do ato de cuidar, proporcionando a amplificação na atuação assistencial. O emprego de ferramentas tais como
sinalética energética, assim diagnóstica e tenepes permitem conectar com informações extrafísicas, incrementando positivamente a capacidade de realizar tomadas de decisões críticas mais cosmoéticas, pautadas na multidimensionalidade.
Alicerce. Cabe ressaltar a importância da empatia enquanto ingrediente fundamental em
todos os pilares considerados, ambiente, comunicação, equipe, família e parapsiquismo. É difícil
a conquista da assistência sincera e consequentemente o cuidado intensivo humanizado sem o burilamento desse atributo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cuidado intensivo humanizado, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens
interessados:
01. Acolhimento hospitalar: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Altruísmo: Policarmologia; Homeostático.
03. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Atenção dividida: Mentalsomatologia; Homeostático.
05. Comunicador intensivista interassistencial: Intensivismologia; Homeostático.
06. Cuidadologia: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Enfermagem interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Gabarito assistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
09. Intensivista assistencial parapsíquico: Intensivismologia; Homeostático.
10. Interação cuidador-paciente: Interassistenciologia; Neutro.
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11.
12.
13.
14.
15.

Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
Oportunidade de ajudar: Interassistenciologia; Homeostático.
Perfil assistencial grupocármico: Interassistenciologia; Neutro.
Perfil consciencial intensivista: Intensivismologia; Neutro.
Psicologia hospitalar: Assistenciologia; Neutro.

HUMANIZAR É SENSIBILIZAR-SE PARA ACOLHER E COMPREENDER O PACIENTE DE MODO INTEGRAL, TEMPORARIAMENTE DESTITUÍDO DE APTIDÕES, MAS MERECEDOR
DE CUIDADO DIGNO, FRATERNO E HOLOSSOMÁTICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já vivenciou a experiência de ser atendido em
UTI ou cuidado pelo profissional de saúde dentro dos conceitos da humanização? Quais repercussões tal posicionamento resultou?
Bibliografia Específica:
1. Cesarino, Claudia B.; et al.; Percepções dos Pacientes em Relação à Unidade de Terapia Intensiva;
Artigo; Arquivos de Ciências da Saúde; Revista; V. 12; N. 3; 5 siglas; 19 refs.; Faculdade de Medicina de São José do
Rio Preto (FAMERP); São José do Rio Preto, SP; Julho-Setembro, 2005; páginas 158 a 161.
2. Deslandes, Suely Ferreira; Org.; Humanização dos Cuidados em Saúde: Conceitos, Dilemas e Práticas;
Antologia; pref. Maria Cecília de Souza Minayo; revisora Irene Ernest Dias; 416 p.; 3 partes; 16 caps.; 2 abrevs.; 2 citações; 5 enus.; 21 microbiografias; 26 siglas; 45 notas; 539 refs.; 6 webgrafias; 23 x 15 cm; br.; Fiocruz; Rio de Janeiro,
RJ; 2011; páginas 24 a 25, 33 a 35 e 54.
3. Guirardello, Edinêis de Brito; et al.; A Percepção do Paciente sobre sua Permanência na Unidade de
Terapia Intensiva; Artigo; V. 33; N. 2; 3 enus.; 2 siglas; 13 refs.; Revista Escola de Enfermagem da USP; USP; São
Paulo, SP; 1999; páginas 123 a 129.
4. Marques, Isaac Rosa; & Souza, Agnaldo Rodrigues de; Tecnologia e Humanização em Ambientes
Intensivos; Artigo; Revista Brasileira de Enfermagem (REBEn); V. 63; N. 1; 2 siglas; 16 refs.; Associação Brasileira de
Enfermagem; Brasília, DF; Janeiro-Fevereiro, 2010; páginas 141 a 144.
5. Orlando, José Maria C.; Org.; UTI: Muito Além da Técnica...A Humanização e a Arte do Intensivismo;
pref. Cid Célio Jayme Carvalhaes; XXVI + 588 p.; 7 caps.; 15 citações; 100 enus.; 4 fichários; 10 fluxogramas; 19 fórmulas; 1 formulário; 6 ilus.; 4 questionários; 5 tabs.; 122 websites; 16 notas; 322 refs.; 4 apênds.; alf.; 23 x 15,5 x 3 cm; br.;
Atheneu; São Paulo, SP; 2001; páginas 3 e 213.
6. Sá; Ana Cristina de; O Cuidado Emocional em Saúde; XIV + 146 P.; 14 caps.; 1 foto; 1microbiografia; 12
questionários; 11 siglas; 13 refs.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Atheneu; São Paulo, SP; 2010; páginas 1 a 144.
7. Souza, Raquel Pusch de; Org.; Humanização em Cuidados Intensivos; X + 118 p.; 11 caps.; 10 diagramas;
50 enus.; 14 fichários; 3 fluxogramas; 3 fotos; 7 ilus.; 3 tabs.; 209 refs.; 5 webgrafias; 27,5 x 21 cm; br.; Revinter/AMIB;
Rio de Janeiro, RJ; 2004; páginas 1, 5, 65 a 66 e 72 a 73.
8. Souza, Raquel Pusch de; Org.; Manual: Rotinas de Humanização em Medicina Intensiva; pref. Alvaro
Réa Neto; XVIII + 110 p.; 5 partes; 62 caps.; 1 E-mail; 86 enus.; 81 fichários; 9 formulários; 18 ilus.; 5 microbiografias;
7 siglas; 29 refs.; 11 anexos; 25 x 17,5 cm; br.; 2a Ed.; Atheneu; São Paulo, SP; 2010; páginas X, 57, 77 a 78, 83 e 85.
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CUIDADOLOGIA
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Cuidadologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos,
técnicos, teáticos ou pesquisas sobre os cuidados da enfermagem dedicados a alguém enfermo,
seja em casa ou em instituição hospitalar, especializada, notadamente em relação às pessoas
idosas, gerontes homens ou mulheres.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo cuidado deriva do idioma Latim, cogitatus, ―meditado; pensado;
refletido‖, de cogitare, ―agitar no espírito; remoer no pensamento; pensar; meditar; projetar; preparar‖. Surgiu no Século XIII. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos,
―Ciência; Arte; tratado, exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Enfermagem Geriátrica. 2. Enfermagem Tanatológica. 3. Enfermagem Pediátrica.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 17 cognatos derivados do vocábulo cuidado:
Cuidadologia; cuidadológica; cuidadológico; cuidador; cuidadora; cuidadosa; cuidadoso; cuidar; cuidosa; cuidoso; descuidada; descuidado; descuidadosa; descuidadoso; descuidar; descuidoso; malcuidado.
Eufemismologia: os eufemismos quanto à dessoma.
Neologia. O termo Cuidadologia e as expressões compostas Cuidadologia Doméstica
e Cuidadologia Profissional são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Enfermagem convencional. 2. Enfermagem comum. 3. Paracuidadologia.
Estrangeirismologia: os robocops da intensive care unit (ICU).
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do autodiscernimento
quanto à vida humana ou do soma.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da interassistencialidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a interassistencialidade intrafísica; a atenção especial dedicada a alguém;
o desejo comum de cuidar; a formação do cuidador; a autoconsciencialidade da função de cuidador; o comportamento vigilante do cuidador; o objeto a ser cuidado; o desvelo; a dedicação; o ato
de tomar conta de alguém; a demonstração do zelo diligente para com outrem; o esmero atento da
enfermagem profissional; a responsabilidade por alguém dependente; os cuidadores de pessoas
jovens; o cuidado a idosos; as necessidades dos idosos; as demandas do cuidado; o ônus do cuidado; a superação das tensões da prática profissional; as doenças psiquiátricas; o bem-estar do cuidador; os estresses do cuidador; a dinâmica da equipe de saúde; a área social da saúde; o tratamento da saúde; o tratamento do bem-estar dos cidadãos; os programas de atendimento; o suporte
social; a interdisciplinaridade do ―cuidado‖; a enfermaria; a administração hospitalar; a Unidade
de Terapia Intensiva (UTI); a UTI pediátrica; a UTI geriátrica; o marca-passo como sendo a teta
de titânio; a Cuidadologia Doméstica; a hospitalização domiciliar; a Cuidadologia Hospitalar;
a terceira idade; a quarta idade; a pessoa na terceira idade com, no mínimo, 3 doenças cronicificadas; a fase agônica da vida intrafísica; a terminalidade existencial; as derradeiras companhias humanas no final da existência intrafísica; a evitação da solidão do enfermo; a domesticação mútua
pessoa cuidada–cuidador; os papéis sociais intercambiáveis; a fase intrafísica quando os pais viram filhos; os cuidados paliativos; os placebos; a resiliência final; os processos de morte e morrer;
o ato de dessomar com dignidade; a palavra incurável como sendo o termo mais indecente da lin-
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guagem moderna; a eutanásia; a escolha entre as passíveis formas de dessomar; a Cartilha do
Cuidador; o Guia Prático para Cuidadores Informais; o Conselho Tutelar; o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO); o Código 5162
(a ocupação do cuidador).
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação simpática (assim); a desassimilação simpática (desassim).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo da sincronia da relação bipessoal analítica.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; os princípios da comunicação da má notícia.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do vínculo profissional.
Tecnologia: a Tecnologia da Medicina Moderna; as Neotecnologias.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Interassistenciologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Interassistenciologia.
Efeitologia: os efeitos cuidadológicos no paciente e no cuidador.
Ciclologia: o ciclo evolutivo ressoma-dessoma.
Enumerologia: a equipe cuidadora; o líder cuidador; o cuidador formal; o cuidador informal; o cuidador familiar; a mãe cuidadora; a adaptação do cuidador.
Binomiologia: o binômio (duplismo) generalista-especialista; o binômio (duplismo) enfermo-enfermeira; o binômio cuidador–doente paliativo.
Interaciologia: a interação cuidar–ser cuidado; a interação zelo pelo paciente–zelo pelo
cuidador; a interação cuidador-família.
Crescendologia: o crescendo tensão-cuidado-alívio.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Antagonismologia: o antagonismo cuidador / prescrevedor; o antagonismo prazer (gratificação) / obrigação (peso); o antagonismo cuidador / assediador; o antagonismo cuidador
/ possessor.
Paradoxologia: o paradoxo consciência eterna–soma perecível.
Politicologia: as políticas das assistências públicas.
Legislogia: as leis da Tanatologia.
Filiologia: a pesquisofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia.
Fobiologia: a tanatofobia.
Sindromologia: a síndrome de burnout em cuidadores; a síndrome do cuidador.
Holotecologia: a dessomatoteca; a experimentoteca.
Interdisciplinologia: a Cuidadologia; a Interassistenciologia; a Gerontologia; a Geriatria; a Medicina; a Enfermagem; a Psicologia; a Farmacologia; a Consciencioterapia; a Tanatologia; a Sociologia; a Conviviologia; a Dessomatologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser desperto;
o ser interassistencial; o grupo de pacientes; o grupo de cuidadores; a dupla parental de cuidadores; a parentela cuidadora; as equipes de reanimação cardíaca; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o ree-
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ducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário da assistência social; o tocador de obra; o homem de ação; o profissional de saúde; o cuidador solidário; o cuidador profissional; os cuidadores modernos; os moribundos; os amparadores intrafísicos; o guardião do paciente; os idosos de alta dependência;
o paciente isolado; o médico; o enfermeiro; o fisioterapeuta; o pedagogo; o parapedagogo;
o consciencioterapeuta; os cuidadores de pessoas soropositivas.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária da assistência social; a tocadora de obra; a mulher de
ação; a profissional de saúde; a cuidadora solidária; a cuidadora profissional; as moribundas; as
amparadoras intrafísicas; a guardiã do paciente; as idosas de alta dependência; a paciente isolada;
a médica; a enfermeira; a fisioterapeuta; a pedagoga; a parapedagoga; a consciencioterapeuta; as
cuidadoras de pessoas soropositivas.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens curator; o Homo sapiens
energovibrator; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens attractivus; o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens conviviologus; o Homo sapiens cotherapeuticus; o Homo sapiens
parapaedagogus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Cuidadologia Doméstica = a desenvolvida com a hospitalização domiciliar; Cuidadologia Profissional = a desenvolvida com a hospitalização institucional.
Culturologia: a cultura da interassistencialidade; a cultura do acompanhamento interassistencial; a cultura da UTI.
Perfilologia. Sob a ótica da Interassistenciologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
20 categorias de cuidadores, homens e mulheres:
01. Cuidador da primeira infância.
02. Cuidador de afásicos.
03. Cuidador de crianças com HIV.
04. Cuidador de crianças em creches.
05. Cuidador de crianças portadoras de paralisia cerebral.
06. Cuidador de deficientes.
07. Cuidador de doentes de Alzheimer.
08. Cuidador de doentes de Parkinson.
09. Cuidador de doentes transplantados.
10. Cuidador de enfermos em geral.
11. Cuidador de idosos dependentes.
12. Cuidador de paciente familiar.
13. Cuidador de pacientes acamados.
14. Cuidador de pacientes cardíacos.
15. Cuidador de pacientes com transtorno de humor.
16. Cuidador de pacientes oncológicos.
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17.
18.
19.
20.

Cuidador de paciente terminal.
Cuidador de pessoas com autismo.
Cuidador de portadores de necessidades especiais.
Cuidador de portadores de sofrimento psíquico.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Cuidadologia, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Arco voltaico craniochacral: Consciencioterapia; Homeostático.
03. Autopriorologia: Autodiscernimentologia; Neutro.
04. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
05. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
06. Conscienciofilia: Conscienciometrologia; Homeostático.
07. Conscin benévola: Conscienciometrologia; Homeostático.
08. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
09. Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

A CIÊNCIA CUIDADOLOGIA CHEGOU NA VIDA MODERNA PARA FICAR TENDO EM VISTA O PROLONGAMENTO, POR TODA PARTE, DA LONGEVIDADE HUMANA
E A EXPLOSÃO DEMOGRÁFICA DAS PESSOAS IDOSAS.
Questionologia. Quais relações você, leitor ou leitora, vem tendo com a Cuidadologia
até aqui? Você está consciente da importância dessa neociência no Terceiro Milênio?
Bibliografia Específica:
1. Campos, Eugenio Paes; Quem cuida do Cuidador: Uma Proposta para os Profissionais da Saúde; 149
p.; 6 caps.; 11 abrevs.; 13 enus.; 1 esquema; 1 estatística; 1 ilus.; perguntas e respostas; 1 tab.; 50 refs.; 21 x 14 cm; br.;
Editora Vozes; Petrópolis, RJ; 2005; páginas 118 a 134.
2. Gwyther, Lisa P.; Cuidados com Portadores de Doenças de Alzheimer: Manual para Cuidadores e Casas
Especializadas (Care of Alzheimer’s Patients: A Manual for Nursing Home Staff); rev. Elenice Maria Corrêa; trad. Lillian
Alicke; 116 p.; 5 caps.; 56 enus.; 1 estatística; 2 sites; 1 tab.; 20 refs.; 24 x 16,5 cm; br.; sob.; Novartis; Cotia, SP; 1985;
páginas 95 a 104.
3. Neri, Anita Liberalesso; Org.; Cuidar de Idosos no Contexto da Família: Questões Psicológicas e Sociais;
Antologia; revs. Erika F. Silva; & Isabel Petronilha Costa; 204 p.; 5 caps.; 28 esquemas; 1 estatística; 11 fichas; 18 gráfs.;
5 microbiografias; 1 questionário; 16 tabs.; 244 refs.; 21 x 14 cm; br.; Alínea Editora; Campinas, SP; 2002; páginas 9 a 64.
4. Sá, Ana Cristina de; O Cuidado do Emocional em Enfermagem; 114 p.; 11 caps.; 7 enus.; 1 foto; 1 ilus.;
22 refs.; 21 x 14 cm; br.; Robe Editorial; São Paulo, SP; 2001; páginas 17 a 36.
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CUIDADOR MULTIDIMENSIONAL
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cuidador multidimensional é a conscin, homem ou mulher, profissional
remunerada ou voluntária, pesquisadora empenhada na aplicação de técnicas específicas sobre os
cuidados dedicados ao doente, idoso ou portador de necessidades especiais, em ambiente hospitalar ou residencial, considerando os princípios da Cosmoética e o paradigma consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo cuidado deriva do idioma Latim, cogitatus, ―meditado; pensado;
refletido‖, de cogitare, ―agitar no espírito; remoer no pensamento; pensar; meditar; projetar; preparar‖. Surgiu no Século XIII. O vocábulo dimensão provém do mesmo idioma Latim, dimensio,―dimensão; medida‖. Apareceu no Século XVI. A palavra dimensional surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Conscin cuidadora multidimensional. 2. Enfermeiro multidimensional. 3. Cuidador conscienciológico. 4. Conscin zeladora interdimensional.
Neologia. As 4 expressões compostas cuidador multidimensional, cuidador multidimensional primário, cuidador multidimensional intermediário e cuidador multidimensional avançado
são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Cuidador convencional. 2. Enfermeiro convencional. 3. Acompanhante. 4. Cuidador inativo. 5. Ausente da Cuidadologia.
Estrangeirismologia: a vivência fulltime da interassistencialidade; o rapport interconsciencial entre cuidador e enfermo; a angustia temporum da profissão; o otium cum dignitate da
função cuidadora; o continuum assistencial para minimizar o sofrimento humano no planeta hospital; o Maturopodium.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à holomaturescência do empenho interassistencial.
Coloquiologia: o ato de estar de observatório e ficar ligado aos sinais e parassinais emitidos pelo paciente e pelo contexto.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal fraterno e acolhedor; os parapensenes; a parapensenidade; a diferenciação pensênica; os nosopensenes; a nosopensenidade; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os maturopensenes; a maturopensenidade; os pensenes
especializados formando o vocabulário específico do campo de atuação; o holopensene doméstico
dificultando a abordagem tarística ao doente religioso ou místico.
Fatologia: o acolhimento ao doente; os cuidados convergentes com as demandas do
doente; a atuação com o trafor da paciência em tempo integral; o bom humor necessário atuando
em conjunto com a dedicação; o aproveitamento do tempo aplicado na tarefa do esclarecimento
ao doente; a abordagem firme, porém afável; a qualidade do ato de tomar conta de alguém
embasando o nível assistencial do cuidador; o ato de escutar o paciente sendo fator gerador de heteroconfiança; o ato de saber traduzir os sinais da verdadeira necessidade do enfermo; o cuidador
atento às nuances das doenças psiquiátricas; a formação do cuidador multidimensional ultrapassando as pesquisas da Ciência Convencional ao adotar o paradigma consciencial e as autopesquisas; a promoção de ajustes grupocármicos; o acolhimento pré-dessomático.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal orientando a assistência; a assimilação e a desassimilação de energias sendo fator prioritário durante o atendimento ao doente; o parapsiquismo usado com discer-
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nimento em prol dos enfermos intrafísicos e extrafísicos; a impassibilidade parapsíquica superada
pelas afinidades interconscienciais; a empatia com o doente vencendo as dificuldades iniciais no
âmbito familiar e parafamiliar; a insegurança do cuidador novato gerando heterassédio no ambiente de trabalho; o cuidador continuando a assistência na tenepes; as sugestões esclarecedoras
sobre a melhor forma de abordagem e tratamento do assistido transmitida pelo amparador extrafísico durante a tenepes; a Projecioterapia conduzindo ambos, cuidador e paciente, a encontros extrafísicos impactantes; a autorreflexão levando à automudança recicladora no assistente e assistido; o acolhimento pós-dessomático; o cuidador multidimensional atuante na especificidade de
agente antiparapsicose pós-dessomática; a projeção lúcida do cuidador recebendo o doente e preparando-o para a dessoma iminente; a continuação da assistência ao doente no período pós-dessomático.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo bioenergético EV–arco voltaico craniochacral; o sinergismo energético entre o cuidador e o enfermo; o sinergismo prestação de assistência–recuperação de cons; o sinergismo boa vontade–boa intenção–autodiscernimento cosmoético; o sinergismo medida exata–medida justa.
Principiologia: o princípio do aperfeiçoamento contínuo do cuidador; o princípio da
descrença (PD) na abordagem ao doente; o princípio do não abandono; o princípio dos fatos
e parafatos orientarem a pesquisa e a parapesquisa; o princípio evolutivo da megafraternidade;
o príncipio da assistência recíproca entre cuidador e assistido; o princípio da autoconsciência
multidimensional.
Codigologia: o código de Ética Profissional; o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria do EV aplicada teaticamente; a teoria do corpo objetivo; a teoria
da bitanatose; a teoria da comunicação interdimensional; a teoria do amparo interconsciencial;
a teoria do holossoma; a teoria da serialidade.
Tecnologia: a técnica da sondagem bioenergética; a técnica do encapsulamento parassanitário; a técnica da priorização do mais relevante; a técnica da reeducação consciencial;
a técnica da heterodesassedialidade; o traforismo em técnicas autoconsciencioterapêuticas facilitando reciclagens intraconscienciais (recins); as técnicas de rememoração projetiva; a técnica da
tábula rasa; a técnica da desassedialidade; as técnicas projetivas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da sinalética energética; o laboratório conscienciológico de técnicas
projetivas; o laboratório conscienciológico da Cosmovisiologia; o laboratório conscienciológico
da tenepes.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Tecnologia; o Colégio Invisível da Medicina; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Parapercepciologia; o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da
Conviviologia; o Colégio Invisível da Experimentologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: os efeitos das múltiplas dimensões na intrafisicalidade; os efeitos das energias dos ambientes; os efeitos da discriminação dos pensenes e holopensenes na profilaxia dos
assédios interconscienciais; os efeitos cognitivos da solidariedade interassistencial entre o cuidador, assistido e família do assistido; os efeitos positivos das verdades relativas de ponta na recuperação de cons entre o cuidador e enfermo; os efeitos do veteranismo evolutivo.
Neossinapsologia: as parassinapses interassistenciais influindo na aquisição pessoal de
neossinapses; a inabilidade do cuidador jejuno dificultando a criação de neossinapses; as neossinapses geradas pela experiência.
Ciclologia: o ciclo do checkup holossomático; o ciclo sono-vigília; o ciclo ressoma-dessoma; o ciclo das descobertas convivenciais.
Binomiologia: o binômio (dupla) cuidador-enfermo; o binômio autolucidez-autodiscernimento; o binômio abordagem intrafísica–abordagem extrafísica; o binômio autexperiência-

Enciclopédia da Conscienciologia

7875

-heterexperiência; o binômio problema-solução; o binômio percepção-parapercepção; o binômio
evocações diuturnas–rapport assistencial; o binômio educação formal–autodidatismo permanente.
Interaciologia: a interação escuta física–escuta parapsíquica; a interação entre as dimensões intrafísica e extrafísica; a interação amparador-cuidador-enfermo; a interação paradigma convencional–paradigma consciencial; a interação cuidador multidimensional–equipex interassistencial; a interação autodesassédio-heterassistência.
Crescendologia: o crescendo iscagem inconsciente–iscagem amadora–iscagem lúcida;
o crescendo autodefesa-acolhimento; o crescendo recebimento-retribuições; o crescendo percepções-parapercepções; o crescendo assistido hoje–assistente amanhã.
Trinomiologia: o trinômio Energossomatologia-Parapercepciologia-Parafenomenologia; o trinômio-intelectualidade-parapsiquismo-comunicabilidade; o trinômio-acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
postura-olhar-voz-gesto; o polinômio investigar-auscultar-compreender-assistir.
Antagonismologia: o antagonismo cuidar só do soma / cuidar do holossoma; o antagonismo pessoa aberta / pessoa fechada; o antagonismo amparo / assédio; o antagonismo atenção
monodimensional / atenção multidimensional; o antagonismo harmonia / entropia; o antagonismo omissão superavitária / omissão deficitária.
Paradoxologia: o paradoxo soma perecível–consciência imorrível; o paradoxo da realidade bioenergética comum ser discriminada por poucos.
Politicologia: as políticas públicas em Cuidadologia; a meritocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a exemplocracia; a cosmoeticocracia; a energocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada no domínio das energias; a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de causa e efeito; a lei da autorresponsabilidade projetiva.
Filiologia: a fatofilia; a parafatofilia; a coerenciofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia;
a cosmoeticofilia; a neofilia.
Fobiologia: a tanatofobia; a neofobia; a psicofobia; a projeciofobia.
Sindromologia: a síndrome da mediocrização; a síndrome da autovitimização; a síndrome de burnout; o diálogo dificultado nas síndromes autistas; a síndrome do conflito de paradigmas.
Holotecologia: a pesquisoteca; a sinaleticoteca; a fenomenoteca; a medicinoteca; a biblioteca; a infoteca; a comunicoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Cuidadologia; a Holossomatologia; a Parapercepciologia; a Energossomatologia; a Parapatologia; a Comunicologia; a Consciencioterapia; a Tenepessologia; a Despertologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; a conscin lúcida; o ser
interassistencial; a conscin enciclopedista; o ser desperto.
Masculinologia: o cuidador multidimensional; o enfermeiro; o assistente social; o conscienciólogo; o consciencioterapeuta; o tenepessista; o cognopolita assistencial; o infiltrado cosmoético; o acoplamentista; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciômetra;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;
o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o autopesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor
consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação; o teleguiado autocrítico; o tecnólogo parapsíquico.
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Femininologia: a cuidadora multidimensional; a enfermeira; a assistente social; a consciencióloga; a consciencioterapeuta; a tenepessista; a cognopolita assistencial; a infiltrada cosmoética; a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora;
a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a conscienciômetra;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a autopesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher
de ação; a teleguiada autocrítica; a tecnóloga parapsíquica.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens curator; o Homo sapiens
energovibratorius; o Homo sapiens experimentatus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus cosmoethicus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens empathopensenicus; o Homo sapiens cotherapheuticus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens despertus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cuidador multidimensional primário = o pré-serenão vulgar com hipoacuidade quanto às manifestações interdimensionais na lida com o assistido; cuidador multidimensional intermediário = o tenepessista com o parapsiquismo atuante a favor do assistido; cuidador multidimensional avançado = o ser desperto com autoconsciência permanente do emprego
das energias conscienciais ao atender o assistido.
Culturologia: a cultura da hiperacuidade consciencial; a cultura do acompanhamento
interassistencial.
Caracterologia. Sob a ótica da Experimentologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética,
10 condições vivenciadas pelo cuidador multidimensional:
01. Benevolência: desenvolvimento da heterobeneficência (Magnanimologia).
02. Desassim: eficácia pessoal na desassimilação energética (Energossomatologia).
03. Habilidades: retomada dos potenciais assistenciais inatos (Competenciologia).
04. Oportunidade: resgate das oportunidades assistenciais perdidas (Interprisiologia).
05. Parapsiquismo: identificação de fenômenos parapsíquicos (Parapercepciologia).
06. Proéxis: visão da proéxis na tomada de decisões (Proexologia).
07. Recuperação: reconquista da saúde e bem-estar da pessoa acamada (Medicina).
08. Reeducação: autempenho persistente na evolução consciencial (Reeducaciologia).
09. Responsabilidades: autorresponsabilização cosmoética (Paradireitologia).
10. Tares: esclarecimentos pró-autonomia consciencial (Interassistenciologia).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cuidador multidimensional, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Agente comunitário multidimensional: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Autovigilância ininterrupta: Consciencioterapia; Homeostático.
04. Confiança: Confianciologia; Homeostático.
05. Consciência assistente: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Convivência nociva: Conviviologia; Nosográfico.
07. Cuidadologia: Interassistenciologia; Homeostático.
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10.
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13.
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Fronteiriço dessomático: Intrafisicologia; Nosográfico.
Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
Interconscienciologia: Experimentologia; Neutro.
Minipeça interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
Princípio da responsabilidade interassistencial: Interassistenciologia; Homeos-

tático.
14. Sistematização comportamental: Paraetologia; Neutro.
15. Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.

A ATUAÇÃO DO CUIDADOR MULTIDIMENSIONAL MANTENDO HETERACOLHIMENTO, AUTODEDICAÇÃO E ESFORÇO,
É RECURSO AUTEVOLUTIVO PARA ALCANÇAR VIVÊNCIAS
PARAPSÍQUICAS ASSISTENCIAIS COSMOÉTICAS LÚCIDAS.
Questionologia.Você, leitor ou leitora, se vê atuando na condição de cuidador ou sob os
cuidados de alguém? Considera necessário aprofundar os estudos a respeito?
Bibliografia Específica:
01. Bontempo, Márcio; Manual da Medicina Integral; 574 p.; 3 partes; 31 seções; 10 caps.; 21 esquemas; 17
ilus.; 18 tabs.; 38 técnicas; 107 refs.; ono.; 20,5 x 13 x 3 cm; br.; 4ª Ed.; Best Seller; São Paulo, SP; 1998; páginas 101
a 252 e 543 a 562.
02. Carvalho, Francisco; Paradoxos na Assistencialidade: Assistente-Assistido; Artigo; Anais da IV Jornada
de Saúde da Consciência; Foz do Iguaçu, PR; 07-10.09.06; Journal of Conscienciology; Revista; Trimestral; Vol.
9; N. 33-S; 4 citações; 5 enus.; 1 microbiografia; 4 questionários; 11 refs.; International Academy of Consciousness
(IAC); Londres; Setembro, 2006; páginas 29 a 40.
03. Lima, Ângela Maria Machado de; & Sangaletti, Carine Teles; Cuidar do Idoso em Casa: Limites e Possibilidades; coord. Antonio de Pádua Phiton Cyrino; Coleção Saúde e Cidadania; 205 p.; 11 partes; 8 caps.; 1 E-mail; 35
enus.; 9 fichários; 4 fotos; 9 ilus.; 5 websites; glos.; 37 termos; 36 refs.; 1 anexo; 3 apênds.; 18 x 11 cm; br.; Unesp; São
Paulo, SP; 2010; páginas 17, 35, 121 a 140.
04. Mason, Douglas J.; Cuide de sua Memória (The Memory Doctor); trad. Vera Martins; 160 p.; 8 caps.;
4 citações; 1 E-mail; 6 enus.; 23 fichários; 1 questionário; 21 x 14 cm; br.; 2ª Ed.; Arx; São Paulo, SP; Setembro, 2006;
páginas 17 a 32 e 101 a 158.
05. Pessini, Leocir; Distanásia: Até quando Prolongar a Vida?; apres. Leonard M. Martin; revisores Maurício B. Leal; & Anuar Jarbas Provenzi; 432 p.; 3 partes; 74 seções; 58 subseções; 16 caps.; 26 abrevs.; 169 citações;
1 E-mail; 54 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 46 siglas; 1 tab.; 1 website; 427 notas; 400 refs.; 8 anexos; 6 apênds.; ono.;
23 x 16 x 3 cm; br.; Editora do Centro Universitário São Camilo & Edições Loyola; São Paulo, SP; 2001, páginas 45 a 66
e 101 a 158.
06. Takimoto, Nario; Princípios Teáticos da Consciencioterapia; Artigo; Anais da IV Jornada de Saúde da
Consciência; Foz do Iguaçu, PR; 07-10.09.06; Journal of Conscienciology; Revista; Trimestral; Vol. 9; N. 33-S; 4 citações; 5 enus.; 1 microbiografia; 4 questionários; 11 refs.; International Academy of Conciousness (IAC); Londres; Setembro, 2006; páginas 11 a 26.
07. Varella, Drauzio; Guia Prático de Saúde e Bem Estar: Envelhecimento; Álbum; apres. Carlos Jardim; 64
p.; 14 partes; 24 enus.; 4 fichários; 30 ilus.; 1 website; 23 x 15,5 cm; br.; Gold; São Paulo, SP; 2009; páginas 7 a 63.
08. Vieira, Waldo; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24
seções; 479 caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.;
4 websites; glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; 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
115 a 117, 312 a 314, 335, 336, 388 e 389.
09. Idem; Manual da Tenepes: Tarefa Energética Pessoal; revisor Alexander Steiner; 142 p.; 34 caps.; 147
abrevs.; 1 E-mail; 52 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; 1 tab.; 1 teste; glos. 282 termos; 5 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 27, 40, 41, 55 a 58 e 69 a 73.
10. Idem; O que é a Conscienciologia; 192 p.; 100 caps.; 33 E-mails; 1 foto; 1 microbiografia; 15 técnicas;
11 testes; 4 websites; glos. 280 termos; 3 refs.; alf.; 21 x 14 cm; br.; 3ª Ed.; Associação Internacional Editares; Foz do
Iguaçu, PR; 2005; páginas 20, 21, 23, 24, 41, 42, 55, 56, 60, 61 e 63 a 67.
11. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências 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; br.; 5ª Ed. rev.
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e aum.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 2002; páginas 149 a 151,
497 a 499, 594 a 602 e 686 a 690.
12. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147
abrevs.; 1 cronologia; 100 datas; 1 E-mail; 600 enus.; 272 estrangeirismos; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116
refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas
312 a 314, 335, 336, 388 e 389.
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CUIDADOR VOLUNTÁRIO
(INTERASSISTENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O cuidador voluntário é a conscin, homem ou mulher, benevolente, com
autodisponibilidade interassistencial, sem remuneração, dedicando parte do tempo para promover
conforto a outro ser humano enfermo, colaborando para a minimização das necessidades básicas
e de saúde, seja em casa ou em instituição hospitalar.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O termo cuidado provém do idioma Latim, cogitatus, ―meditado; pensado;
refletido‖, de cogitare, ―agitar no espírito; remoer no pensamento; pensar; meditar; projetar; preparar‖. Surgiu no Século XIII. A palavra voluntário deriva também do idioma Latim, voluntarius,
―que age por vontade própria‖. Surgiu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Cuidador não remunerado. 2. Cuidador sem vínculo empregatício.
Neologia. As 3 expressões compostas cuidador voluntário, cuidador voluntário iniciante
e cuidador voluntário veterano são neologismos técnicos da Interassistenciologia.
Antonimologia: 1. Cuidador convencional. 2. Cuidador profissional. 3. Acompanhante.
Estrangeirismologia: o rapport interconsciencial entre o cuidador e o assistido.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à assistencialidade.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Cuidador:
amigo indispensável. Silêncio é cumplicidade.
Proverbiologia. Eis provérbio relacionado ao tema: – Fazer o bem não importa a quem.
Coloquiologia: o ato de fazer o que pode; o ato de fazer o que deve ser feito.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Cuidadologia; os assistenciopensenes; a assistenciopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os logicopensenes; a logicopensenidade; o holopensene pessoal fraterno e acolhedor.
Fatologia: o trafor da paciência; o bom humor necessário atuando em conjunto com
a dedicação; a abordagem firme, porém afável; o ato de escutar o assistido sendo fator gerador de
heteroconfiança; a autocapacitação para a função de cuidador voluntário; a força assistencial do
exemplarismo cosmoético; o comportamento atento do cuidador às necessidades gastronômicas
do assistido; a superação das tensões entre cuidador e assistido; o cuidador bem informado das limitações do assistido; o acompanhamento às necessidades externas; a organização da lista de medicamentos, horários e tarefas a serem realizadas; a agenda de contatos para as emergências em
local visível; a atenção às queixas; a rotina diária; o bom senso; as atribuições do cuidador voluntário bem definidas; a saúde do cuidador voluntário; a divisão de tarefas com outras pessoas; o suporte familiar; os sinais de alerta; o direito de dizer não; a insegurança; o estresse; a frustração;
o medo de errar; o auxílio nas tarefas domésticas, compras e higiene pessoal; a leitura; o lazer;
a maturidade; a flexibilidade mútua cuidador-assistido; o ganho evolutivo; a experiência de vida;
as enfermidades geriátricas; a doença terminal; a depressão; o limite da assistência; a assistência
sem limites; a autorreflexão levando à automudança recicladora no cuidador e assistido; o afeto;
o carinho; o respeito; a delicadeza; a empatia; a ética; a responsabilidade; o crescimento pessoal.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a assimilação simpática (assim) e a desassimilação simpática (desassim) de energias; o amparo extrafísico de fun-
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ção; o amparo do assistido; a doação de energias para aumentar a lucidez do assistido; a afinização com a equipex de amparadores; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; as parapercepções auxiliando nas tomadas de decisões críticas; as experiências das retrovidas gabaritando
o cuidador voluntário na assistência; a assistência através da tenepes.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo energético entre o cuidador e o assistido; o sinergismo
boa vontade–boa intenção–autodiscernimento; o sinergismo reciclagem do assistente–amparo de
função; o sinergismo amparador do assistente–amparador do assistido.
Principiologia: o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio evolutivo da
megafraternidade; o príncipio da assistência recíproca entre cuidador e assistido; o princípio interassistencial de o menos doente assistir o mais doente; o princípio de cuidar de si para cuidar
do outro; o princípio de se fazer o bem sem olhar a quem.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) norteando o cuidador voluntário.
Teoriologia: a teoria do vínculo profissional grupocármico; a teoria da serialidade;
a teoria da interprisão grupocármica.
Tecnologia: a técnica do encapsulamento energético; a técnica da heterodesassedialidade; a técnica das reciclagens intraconscienciais (recins); a técnica da desassim; a técnica da convivialidade sadia; a técnica da tenepes; a técnica dos 20 EVs diários.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico da Cuidadologia.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório conscienciológico da Autossinaleticologia; o laboratório conscienciológico da Cosmovisiologia; o laboratório conscienciológico da Tenepessologia; o laboratório conscienciológico da Autocosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autopesquisologia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Experimentologia;
o Colégio Invisível da Dessomatologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Comunicologia.
Efeitologia: os efeitos cuidadológicos no assistido e no cuidador; os efeitos das energias serenas nos ambientes intrafísicos.
Neossinapsologia: as neossinapses de fraternidade geradas pela assistência.
Ciclologia: o ciclo evolutivo ressoma-dessoma; o ciclo sono–vigília intrafísica.
Binomiologia: o binômio cuidador-assistido; o binômio cuidado-alívio; o binômio problema-solução; o binômio assim-desassim; o binômio admiração-discordância; o binômio saúde-doença.
Interaciologia: a interação autodesassédio-heterassistência.
Crescendologia: o crescendo assistido hoje–assistente amanhã; o crescendo autodefesa-acolhimento; o crescendo recebimento-retribuições.
Trinomiologia: o trinômio acolhimento-orientação-encaminhamento.
Polinomiologia: o polinômio soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma; o polinômio
postura-olhar-voz-gesto.
Antagonismologia: o antagonismo cuidador / assediador; o antagonismo harmonia
/ entropia; o antagonismo omissão superavitária / omissão deficitária; o antagonismo pessoa
aberta / pessoa fechada; o antagonismo assistência falada / assistência silenciosa.
Paradoxologia: o paradoxo de quanto mais se assiste o outro mais se é assistido; o paradoxo de a heterocrítica ser utilizada como autocrítica.
Politicologia: a meritocracia; a assistenciocracia; a lucidocracia; a exemplocracia;
a cosmoeticocracia; a energocracia; a conscienciocracia.
Legislogia: a lei da inseparabilidade grupocármica; a lei de causa e efeito.
Filiologia: a neofilia; a parafatofilia; a coerenciofilia; a assistenciofilia; a conviviofilia;
a cosmoeticofilia; a fatofilia.
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Fobiologia: a tanatofobia; a neofobia; a assistenciofobia; a conviviofobia.
Sindromologia: a síndrome da autovitimização.
Maniologia: a mania de se achar incapaz de cuidar do outro.
Mitologia: o mito de o cuidador voluntário não ter responsabilidade.
Holotecologia: a pesquisoteca; a sinaleticoteca; a comunicoteca; a dessomatoteca; a interassistencioteca; a psicoteca; a fisiologicoteca.
Interdisciplinologia: a Interassistenciologia; a Cuidadologia; a Tenepessologia; a Cosmoeticologia; a Dessomatologia; a Gerontologia; a Psicologia; a Tanatologia; a Conviviologia;
a Grupocarmologia; a Serenologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cuidador voluntário; o cuidador informal; o cuidador formal; o voluntário; o amigo; o vizinho; o pai; o filho; o irmão; o sobrinho; o neto; o genro; o jovem; o idoso;
o assistente social; o médico; o enfermeiro; o infiltrado cosmoético; o acoplamentista; o agente
retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o cognopolita;
o compassageiro evolutivo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador.
Femininologia: a cuidadora voluntária; a cuidadora informal; a cuidadora formal; a voluntária; a amiga; a vizinha; a mãe; a filha; a irmã; a sobrinha; a neta; a nora; a jovem; a idosa;
a assistente social; a médica; a enfermeira; a infiltrada cosmoética; a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a cognopolita;
a compassageira evolutiva; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora.
Hominologia: o Homo sapiens assistentialis; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens curator; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus cosmoethicus; o Homo sapiens communicator; o Homo sapiens cotherapheuticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cuidador voluntário iniciante = aquele com pouca ou nenhuma prática
de assistência a enfermos e / ou idosos; cuidador voluntário veterano = aquele com conhecimentos avançados e prática na assistência a enfermos e / ou idosos.
Culturologia: a cultura da Cuidadologia; a cultura da Interassistenciologia.
Caracterologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 9 habilidades, técnicas, qualidades e conhecimentos inerentes aos cuidadores, sejam voluntários e / ou profissionais:
1. Bom senso e apresentação: trajes adequados, unhas cortadas e limpas, sem perfumes fortes, joias e enfeites, os quais poderão ocasionar incidentes.
2. Capacidade de observação: atenção às alterações do assistido, tanto emocionais
quanto físicas, as quais podem representar sintomas de alguma outra doença.
3. Interatividade: encontros regulares ou reuniões com os membros da família para
planejar e / ou trocar ideias sobre os cuidados ao assistido.
4. Motivação: apreço ao trabalho, empatia pelo assistido e o entendimento de nem sempre haver resposta positiva para os esforços, mas alegria e satisfação do dever cumprido.

Enciclopédia da Conscienciologia

7882

5. Paciência: compreensão dos momentos difíceis da família e do assistido, com a diminuição da capacidade física e mental as quais podem afetar o humor e dificultar as relações interpessoais.
6. Pontualidade: assiduidade e compromisso, ao modo de contrato, devendo ser respeitados a exemplo de qualquer trabalho.
7. Qualidades éticas e morais: respeito e dignidade no trato ao assistido e nas relações
com os familiares; respeito à intimidade, à organização e às crenças da família, evitando interferência e, sobretudo, respeitando a ética profissional.
8. Qualidades físicas e intelectuais: boa saúde para ajudar e apoiar o assistido nas atividades de vida diária; condições de avaliar e tomar decisões em situações de emergência.
9. Responsabilidade: desempenho com carinho e dedicação da tarefa de quem está impossibilitado de realizá-la naquele momento.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o cuidador voluntário, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abridor de caminho: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Assistência do assistido: Interassistenciologia; Homeostático.
03. Assistência inegoica: Interassistenciologia; Homeostático.
04. Assistência realista: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Assistente amador: Assistenciologia; Neutro.
06. Cuidadologia: Interassistenciologia; Homeostático.
07. Cuidador multidimensional: Interassistenciologia; Homeostático.
08. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
09. Ganho evolutivo: Autevoluciologia; Homeostático.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Megadoação: Interassistenciologia; Homeostático.
12. Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Perfil assistencial grupocármico: Interassistenciologia; Neutro.
14. Tempo assistencial: Interassistenciologia; Neutro.
15. Voluntário da Conscienciologia: Assistenciologia; Homeostático.

ATUAR ENQUANTO CUIDADOR VOLUNTÁRIO É DECISÃO
AUTOCOSMOÉTICA E AUTEVOLUTIVA DA CONSCIN LÚCIDA, DENOTANDO AUTODISCERNIMENTO, MEGAFRATERNIDADE E MATURIDADE NO CUMPRIMENTO DA PROÉXIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já fez e / ou faz assistência a alguém enquanto
cuidador(a) voluntário(a), sem esperar qualquer tipo de reconhecimento? Qual aprendizado usufruiu dessa tarefa assistencial?
Webgrafia Específica:
1. Born, Tomiko; Org.; Cuidar Melhor e Evitar a Violência: Manual do Cuidador da Pessoa Idosa (Cuando
las Personas Mayores Necesitan Ayuda: Guía para Cuidadores y Familiares); Coord. Jurilza M. B. Mendonça; revisores
Tomiko Born; Matheus Papaléo Netto; & Renato Botaro; colabs. Carlos Henrique Alves de Rezende; et al; PDF; 330
p.; 3 seções; 42 caps.; 1 anexo; 1 E-mail; 220 enus.; 3 esquemas; 4 fórmulas; 100 ilus.; 10 tabs.; 5 websites; 1 ref.; 30 x 26
cm; br.; Secretaria Especial dos Direitos Humanos; 2008; Brasília, DF; disponível em: <http://www.sdh.gov.br/as-sun
tos/pessoa-idosa/legislacao/pdf/manual-do-cuidadora-da-pessoa-idosa>; acesso em: 28.12.16; 15h23.
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À BELEZA SOMÁTICA
(SOMATOLOGIA)

I. Conformática
Definologia. O culto à beleza somática é o movimento antievolutivo, abusivo, obsessivo
e imaturo da conscin, homem ou mulher, em relação à aparência física, com base em ideias,
expectativas e valores distorcidos à respeito da importância da estética corporal, disseminado,
ostensivamente, através de indústrias da moda, literárias, estéticas e publicitárias.
Tematologia. Tema central nosográfico.
Etimologia. O termo culto deriva do idioma Latim, cultus, ―culto; cultivado‖, particípio
passado de cultare, ―cultuar; cultivar‖. Apareceu no Século XV. A palavra beleza vem do idioma
Italiano, bellezza, ―beleza‖. Surgiu no Século XVI. O vocábulo somático provém do idioma Francês, somatique, e este do idioma Grego, somatikos, ―do corpo; material; corporal‖. Apareceu no
Século XIX.
Sinonimologia: 1. Culto à estética somática. 2. Culto à plástica do soma. 3. Supervalorização do corpo físico. 4. Adoração à beleza somática.
Neologia. As 3 expressões compostas culto à beleza somática, culto à beleza somática
explícito e culto à beleza somática implícito são neologismos técnicos da Somatologia.
Antonimologia: 1. Bom senso estético. 2. Culto ao psicossoma. 3. Culto ao energossoma. 4. Culto ao mentalsoma. 5. Cuidado sadio com o soma. 6. Aproveitamento dos atributos
conscienciais.
Estrangeirismologia: o perfect body; a top model; a smoking hot; a pretty woman;
o overtrainning; os concursos de miss; o corpo colocado aos serviços da money society.
Atributologia: predomínio dos sentidos somáticos, notadamente do antidiscernimento
quanto à utilização do soma.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Beleza:
qualidade temporária. Soma é descartável.
Coloquiologia. Os adeptos do culto à beleza somática referem-se a homens e mulheres,
coloquialmente, sendo conscins saradas; os antagônicos ao culto à beleza somática sugerem: beleza não põe mesa.
Citaciologia. Eis, em ordem alfabética dos autores proponentes, 3 frases relativas ao tema: – Beleza é o poder pelo qual uma mulher encanta o amante e aterroriza o marido (Ambrose
Bierce; 1842–1914); – O maior de todos os bens é a beleza da mulher (Friedrich Schiller; 1759–
–1805); – Que me perdoem as feias, mas beleza é fundamental (Vinícius de Moraes; 1913–1989).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da baixa autestima; a autopensenização excessiva
sobre as imperfeições do soma; a pensenidade unicamente vinculada à estética; os pensenes críticos à aparência afastando possíveis parceiros afetivo-sexuais; os pensenes de insegurança, bloqueando a relação sexual; os investimentos pensênicos nos elementos associados ao soma e à intrafisicalidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; o holopensene da harmonia somática.
Fatologia: o culto à beleza somática; a valorização da estética na Sociedade Ocidental;
a valorização da consciência a partir do soma; a necessidade de simetria; a idéia de a consciência
ser o soma; os preconceitos; a atração associada unicamente à beleza física; a sedução; a necessidade extrema de ter corpo perfeito; o endividamento para realizar cirurgia plástica estética; a lipoaspiração; a lipoescultura; a drenagem linfática; os implantes de silicone; a rinoplastia; o fisiculturismo; os cremes anticelulite; as horas intermináveis despendidas na academia; a vigorexia;
os anabolizantes; a obsessão com o tamanho do pênis; a ideia de a magreza representar felicidade;
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as dietas irracionais; os transtornos alimentares; o corpo enquanto mercadoria sexual; o medo das
rugas; o bullying sofrido pelas crianças menos atraentes fisicamente; a aceitação somática ao invés da supervalorização somática; a utilização do macrossoma para fins assistenciais; a busca por
maturidade e equilíbrio da personalidade integral.
Parafatologia: o heterassédio extrafísico; o vampirismo energético; o bloqueio do sexochacra; o bloqueio do cardiochacra; a contaminação do energossoma; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático potencializando a harmonia holossomática; a utilização do ectoplasma
para atuação multidimensional; o contato com os amparadores extrafísicos; a busca cosmoética
pela beleza consciencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo (patológico) Socin Superficial–conscin com baixa-autestima.
Principiologia: o princípio da adaptabilidade da consciência; o princípio da identidade; o princípio organizador do holossoma.
Codigologia: o código de etiqueta social impondo à conscin os padrões de beleza somática; o código pessoal de Cosmoética (CPC) impelindo ao emprego e cuidado do soma enquanto
condição sine qua non para o completismo existencial.
Teoriologia: a teoria da beleza consciencial; a teoria da seriéxis; a teoria da personalidade narcisista; a teoria da personalidade histriônica; a teoria do holossoma; a teoria do macrossoma.
Tecnologia: a sujeição reiterada à técnica da cirurgia plástica estética colaborando com
a retroalimentação do culto à beleza somática; a utilização da técnica de mais 1 ano de vida intrafísica para o estabelecimento de investimentos prioritários; a técnica das 5 horas de autorreflexão
para identificação de traços corroborativos do culto à beleza.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do estado vibracional; o laboratório
conscienciológico da sinalética parapsíquica; o laboratório conscienciológico de ectoplasmia;
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da retrocognição; o laboratório conscienciológico da dupla evolutiva; o laboratório conscienciológico da
autorganização; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Macrossomatologia; o Colégio Invisível da Dessomatologia.
Efeitologia: o efeito da baixa autestima na pensenidade; o efeito da Socin Patológica na
conscin pouco lúcida; o efeito do autassédio; o efeito nocivo de alguns cosméticos no soma;
o efeito de algumas drogas anfetamínicas no cérebro; os efeitos do silicone industrial no soma;
o efeito pernicioso sobre fígado, cérebro e pulmões do cloreto de vinila dos fixadores de cabelo;
os efeitos do xileno dos perfumes e colônias nos ambientes.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas a partir da autocognição fisiológica; as
neossinapses desenvolvidas pelo uso do soma enquanto ferramenta evolutiva.
Ciclologia: o ciclo ressoma-dessoma, evidenciando a transitoriedade do soma.
Binomiologia: o binômio mesologia-grupocarma enquanto influenciadores do culto
à beleza somática; o binômio autocrítica-heterocrítica quanto aos idiotismos culturais vinculados
à beleza; o binômio genética-paragenética na determinação da forma do soma; o binômio recin-recex na superação do culto à beleza somática.
Interaciologia: a interação passado-futuro resultante da incidência do tratamento dado
ao soma hoje na condição somática de amanhã.
Crescendologia: o crescendo inadequação somática–adequação evolutiva; o crescendo
defectividade somática–beleza consciencial.
Antagonismologia: o antagonismo autonomia consciencial / dependência somática;
o antagonismo autestima patológica / autestima homeostática; o antagonismo conflito somático
/ anticonflito consciencial; o antagonismo soma enquanto fardo a suportar / soma enquanto fer-
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ramenta evolutiva; o antagonismo soma bem-empregado / soma mal-empregado; o antagonismo
cuidado do soma / agressão ao soma; o antagonismo obsessão pelo soma / assistência holossomática.
Paradoxologia: o paradoxo belo por fora–feio por dentro.
Filiologia: a esteticofilia.
Fobiologia: a criticofobia; a dermatofobia; a disabiliofobia; a dismorfofobia; a gerascofobia; a obesofobia; a ritifobia; a tocofobia; a fobia social.
Sindromologia: a síndrome da passarela; a síndrome de Cinderela; a síndrome do infantilismo; a síndrome do estrangeiro (SEST); a síndrome da insegurança; a síndrome do perfeccionismo; a síndrome do poder intrafísico; a síndrome de Narciso; a síndrome de Adônis.
Maniologia: a egomania.
Mitologia: o mito da perfeição; o mito de Hércules; o mito da sereia; o mito da musa;
o mito de Afrodite; o mito de Vênus.
Holotecologia: a esteticoteca; a somatoteca; a geneticoteca; a ginoteca; a androteca;
a maturoteca; a psicossomatoteca; a evolucioteca; a pensenoteca; a psicoteca.
Interdisciplinologia: a Somatologia; a Somatometria; a Geneticologia; a Parageneticologia; a Ergonomia; a Ginossomatologia; a Androssomatologia; a Holomaturologia; a Anatomia
Humana; a Medicina; a Fisiologia Humana.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin duplista.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o consréu; o rato de academia; o anoréxico; o vigoréxico; o bulímico; o narcisista; o histriônico; o obsessivo; o convencido; o machista; o bully;
o tímido; o modelo; o ator; o mister; o garanhão.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a consréu; a rata de academia; a anoréxica; a vigoréxica; a bulímica; a narcisista; a histriônica; a obsessiva; a convencida; a machista; a bully;
a tímida; a modelo; a atriz; a miss.
Hominologia: o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens energeticus; o Homo sapiens reeducator; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens socialis; o Homo sapiens gruppalis.
V. Argumentologia
Exemplologia: culto à beleza somática explícito = a agressão somática desnecessária na
sujeição a procedimentos de risco em prol da beleza física; culto à beleza somática implícito
= o isolamento da conscin evitando a autexposição devido considerar-se fora dos padrões.
Culturologia: os padrões culturais de beleza; a cultura dos desfiles de moda; a cultura
da cirurgia plástica.
Indústria. Sob a ótica da Culturologia, eis, em ordem alfabética, 3 exemplos de áreas da
Sociedade Ocidental lucrando direta ou indiretamente com o culto à beleza:
1. Indústria da estética: a venda de cirurgias plásticas para eliminação dos defeitos do
soma; o comércio de maquilagens para esconder as imperfeições da pele; os concursos de beleza
incitando o desejo de ser a mais bela; os caros e excessivos programas de fitness estimulando
a busca pelo corpo perfeito.
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2. Indústria da ficção: as princesas dos contos de fadas, sempre belas e jovens; os príncipes encantados, bonitos e atraentes; as mocinhas das novelas de corpos perfeitos; os heróis dos
filmes, fortes e destemidos.
3. Indústria da moda: a venda da beleza através dos desfiles de moda, com modelos
altas e magras; a comercialização do desejo pela beleza através das revistas de moda; o consumismo pelo outfit perfeito; as modelos das revistas, moldadas by photoshop.
Tipologia. Sob a ótica da Somatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 tipos
de profissionais passíveis de estimular e / ou se beneficiar direta ou indiretamente do culto à beleza somática:
01. Cabeleireiro: as mudanças nos cortes e formatos dos cabelos mesmo quando os
produtos utilizados impõem risco à saúde.
02. Cirurgião plástico: as cirurgias plásticas exclusivamente estéticas.
03. Esteticista: os tratamentos anti-rugas; a aplicação de Botox®.
04. Estilista: o estabelecimento de padrões de belezas; as modelos anoréxicas.
05. Literato: os escritores de romances de banca de revista, novelas e livros expondo
personagens esteticamente perfeitos.
06. Maquiador: as aplicações de maquilagens para esconder ―defeitos‖.
07. Modelo: os estereótipos de beleza.
08. Personal trainer: o foco exagerado nos exercícios.
09. Pintor: as pinturas das musas.
10. Publicitário: a utilização de imagens representativas do estereótipo cultural de beleza física.
Falácias. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, na ordem alfabética, 5 justificativas utilizadas pelos adeptos do culto à beleza somática para explicar excessos aos quais expõem o soma
a fim de atingir perfeição utópica:
1. Altura. O argumento das modelos sobre a necessidade de altura para conseguirem
trabalhos artísticos, a fim de submeterem-se a cirurgia para adicionar pinos às pernas.
2. Autestima. O argumento de homens e mulheres apontando ser a autestima dependente da beleza do soma.
3. Imagem. O argumento dos atores, atrizes, cantores, cantoras, apresentadores e apresentadoras explicando ser o trabalho com a imagem exigente quanto à perfeição somática.
4. Inclusão. O argumento de meninos e meninas adolescentes justificando a necessidade
de beleza somática para adequada sociabilização aos pares.
5. Profissionalismo. Os homens e mulheres argumentam necessitarem de adequada
apresentação pessoal para ―parecerem profissionais‖ nos empregos.
Terapeuticologia. Com base na Autoconsciencioterapia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 5 atividades a serem adquiridas para minimizar o culto à beleza somática:
1. Autocuidado: a busca por especialistas da área da saúde para o emprego de ações
hígidas para cuidado com o soma, tais como exercícios físicos, reeducação alimentar e personal
shopper, visando a utilização saudável do soma na autopréxis.
2. Autopesquisa: a identificação de traços conscienciais e comportamentos associados
ao culto à beleza somática a partir da autopesquisa.
3. Bioenergética: a mobilização diária das energias conscienciais desenvolvendo força
presencial.
4. Consciencioterapia: o investimento na consciencioterapia para melhor compreensão,
aceitação e emprego útil do soma.
5. Reciclagem: a eliminação de quaisquer comportamentos de risco, abusivos, empregados para a alteração da forma física.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o culto à beleza somática, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antissomática: Somatologia; Nosográfico.
02. Aparência: Intrafisicologia; Nosográfico.
03. Atributo consciencial: Mentalsomatologia; Neutro.
04. Beleza: Psicossomatologia; Neutro.
05. Consciência atratora: Conscienciometrologia; Homeostático.
06. Energia consciencial: Energossomatologia; Neutro.
07. Estágio holossomático: Holossomatologia; Neutro.
08. Força presencial: Intrafisicologia; Neutro.
09. Imperfectividade: Holomaturologia; Nosográfico.
10. Intrafisicalidade: Intrafisicologia; Neutro.
11. Soma: Somatologia; Neutro.
12. Teoria da beleza consciencial: Harmoniologia; Homeostático.

A CONSCIÊNCIA CULTUADORA DA BELEZA SOMÁTICA
COLOCA EM RISCO O CORPO FÍSICO E SUBUTILIZA
O POTENCIAL HOLOSSOMÁTICO INTERASSISTENCIAL
PESSOAL, ATRASANDO A PRÓPRIA EVOLUÇÃO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já se questionou com relação à preocupações supervalorizadas e inúteis com relação ao soma? Tem desperdiçado tempo valioso da prática da
proéxis com estas questões? Por quais motivos?
Filmografia Específica:
1. Beleza Americana. Título Original: American Beauty. País: EUA. Data: 1999. Duração: 122 min. Gênero: Drama. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD). Direção: Sam Mendes. Elenco:
Kevin Spacey; Annet Bening; Thora Birch; Wes Bentley; Mena Suvari; Peter Gallagher; Allison Janney; Chris Cooper;
Scott Bakula; Sam Robards; Barry D. Sherman; Ara Celi; John Cho; Fort Atkinson; & Sue Casey. Produção: Bruce Cohen; & Dan Jinks. Co-produção: Alan Ball; & Stan Wlodkowski. Produção Executiva: Lisa Dennis Kennedy; & Cristen
Carr Strubbe. Desenho de Produção: Naomi Shohan. Direção de Arte: David Lazan. Roteiro: Alan Ball. Fotografia:
Conrad L. Hall. Música: Thomas Newman; & Peter Townshend. Figurino: Julie Weiss. Edição: Tariq Anwar; & Christopher Greenbury. Efeitos Especiais: Jason Hansen; John C. Hartigan; Wayne Incorvaia; Eugene P. Rizzardi; Paul Sokol;
Michael Thompson; & Chris Walkowiak. Efeitos Sonoros: Alan Rankin. Estúdios: Dream Works SKG. Distribuidora:
Universal Pictures do Brasil. Sinopse: Lester Burnham (Kevin Spacey) chefe de família tradicional americana, em plena
meia-idade, começa a mudar de atitudes ao vivenciar crise familiar.
2. O Amor é Cego. Título Original: Shallow Hal. País: EUA. Data: 2001. Duração: 113 min. Gênero: Comédia. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português; & Inglês (em DVD). Direção:
Bobby Farrelly; & Peter Farrelly. Elenco: Gwyneth Paltrow; Jack Black; Jason Alexander; Laura Kightlinger; Rene Kirby; Susan Ward; Tony Robbins; & Zen Gesner. Produção: Bobby Farrelly; Bradley Thomas; Charles B. Wessler; & Peter
Farrelly. Co-produção: Marc S. Ficher; & Mark Charpentier. Desenho de Produção: Sidney J. Bartholomew Jr. Direção
de Arte: Arlan Jay Vetter. Roteiro: Sean Moynihan; Peter Farrelly & Bobby Farrelly. Fotografia: Russel Carpenter.
Montagem: Christopher Greenbury. Figurino: Pamela Withers. Edição: Christopher Greenbury. Efeitos Especiais: Tony Gardner. Estúdios: 20th Century Fox; & Conundrum Entertainment. Distribuidora: 20th Century Fox Film Corporation. Sinopse: Hal (Jack Black) é homem mulherengo e superficial preocupando-se apenas com a beleza externa das mulheres, até o momento de ser hipnotizado pelo guru Anthony Robbins, fazendo-o perceber a beleza interior, em detrimento
do físico.
3. O Diabo Veste Prada. Título Original: The Devil Wears Prada. País: EUA. Data: 2006. Duração: 109
min. Gênero: Comédia Dramática. Idade (censura): Livre. Idioma: Inglês, Espanhol, Português. Cor: Colorido. Legendado: Inglês; Espanhol; & Português. Direção: David Frankel. Elenco: Meryl Streep; Anne Hathaway; Emily Blunt;
Stanley Tucci. Produção: Wendy Finerman. Desenho de Produção: Jess Gonchor. Direção de Arte: Tom Warren. Roteiro: Aline Brosh McKenna, com base no livro de Lauren Weisberger. Fotografia: Florian Ballhaus. Música: Theodore
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Shapiro. Montagem: Mark Livolsi. Cenografia: Lydia Marks. Figurino: Patricia Field. Companhia: Fox 2000 Pictures;
Dune Entertainment; Major Studio Partners; Peninsula Films; & Twentieth Century Fox Film Corporation. Sinopse:
Tímida mulher chega à Nova York e emprega-se na função de assistente da famosa e impiedosa editora de moda Miranda
Priestly.
Bibliografia Específica:
01. American Psychiatric Association (APA); Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders:
DSM-IV; Eating Disordes; Artigo; Journal; Quarterly; 21 enus.; 4ª Ed.; 1ª reimp.; Washington, DC; USA; 2003; páginas
555 a 567.
02. Choi, Pyl; Pope, HG Jr., & Olivardia, R.; Muscle Dysmorphia: A New Syndrome in Weightlifters;
Artigo; Br J Sports Med.; Journal; Quartely; Vol. 36; Ano 5; 2 E-mails; 3 enus.; 1 tab.; 1 website; 11 refs.; London; October, 2002; páginas 375 e 376.
03. DeBruine, Lisa M.; Resemblance to self Increases the Appeal of Child Faces to both Men and Women;
Artigo; Evolution and Human Behavior; Journal; Quarterly; Ano 25; 1 E-mail; 6 enus.; 13 fotos; 1 gráf.; 1 tab.; 23 refs.;
Hamilton, ON; Canada; March, 2004; páginas 142 a 154.
04. DeBruine, Lisa M.; Jones, Benedict C.; & Perrett, David I.; Women's Attractiveness Judgments of self-resembling Faces Change across the Menstrual Cycle; Artigo; Hormones and Behavior; Journal; Quarterly; Vol. 47;
Ano 4; 3 E-mails; 2 enus.; 10 fotos; 2 gráfs.; 5 websites; 1 tab.; 18 refs.; Atlanta, GA; USA; 2005; páginas 379 a 383.
05. Jones, Benedict C.; et al.; Social Transmission of Face Preferences among Humans; Artigo; Proceedings of the Royal Society of London B; Journal; Quarterly; Vol. 274; 1 E-mail; 4 enus.; 10 fotos; 1 gráf.; 34 refs.;
London; January, 2007; páginas 899 a 903.
06. Little, Antony C.; & Jones, Benedict C.; Attraction Independent of Detection Suggests Special Mechanisms for Symmetry Preferences in Human Face Perception; Artigo; Proceedings of the Royal Society of London
B; Journal; Quarterly; Vol. 273; Ano 1.605; 8 enus.; 2 fotos; 8 gráfs.; 41 refs.; London; September, 2006; páginas 3.093
a 3.099.
07. Little, Antony C.; et al.; Partnership Status and the Temporal Context of Relationships Influence
Human Female Preferences for Sexual Dimorphism in Male Face Shape; Artigo; Proceedings of the Royal Society of
London B; Journal; Quarterly; Vol. 269; Ano 1.496; 1 E-mail; 4 enus.; 2 fotos; 2 gráfs.; 1 tab.; 29 refs.; London; April,
2002; páginas 1.095 a 1.103.
08. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções;
413 caps.; 403 abrevs.; 38 E-mails; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 168 megapensenes trivocabulares;
1 microbiografia; 36 tabs.; 15 websites; glos. 241 termos; 25 pinacografias; 103 musicografias; 24 discografias; 20 cenografias; 240 filmes; 9.625 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); & Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2007; páginas 35 a 120 e 992.
09. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.584 p.; 24 seções; 479
caps.; 139 abrevs.; 12 E-mails; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 1 foto; 40 ilus.; 1 microbiografia; 25 tabs.; 4 websites;
glos. 241 termos; 3 infográficos; 102 filmes; 7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed.; Gratuita; Associação
Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 535, 582
a 585 e 1.033.
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
107, 130, 230, 239, 243, 256, 261, 298, 363 a 371, 403, 404, 439, 528, 635, 646, 650, 726 e 728 a 733.
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C U LT UR A AM AZ O NE N SE
(CULTUROLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cultura amazonense é o conjunto de ideias, costumes e realidades vivenciadas no Estado do Amazonas, ao norte do Brasil, compondo características e perspectivas próprias, afinizadoras das conscins moradoras de tal região.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O vocábulo cultura vem do idioma Latim, cultura, ―ação de cuidar, tratar;
venerar (no sentido físico e moral)‖, e por extensão, ―civilização‖. Surgiu no Século XV. O vocábulo amazonense procede de Amazonas e este do idioma Grego, amazón, ―amazona; mulher guerreira‖. Apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Bolsão amazonense. 2. Perspectiva amazonense. 4. Holopensene do
Amazonas.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 23 cognatos derivados do vocábulo Amazonas:
amazona; amazonense; amazônia; Amazônia; amazoniana; amazoniano; amazônica; amazônico;
amazônida; amazonidade; amazônide; amazônido; amazoniense; amazônio; amazonismo; amazonista; amazonística; amazonístico; amazonita; amazonite; amazonítica; amazonítico; amazonólogo.
Neologia. As duas expressões compostas cultura amazonense robotizadora e cultura
amazonense recompositora são neologismos técnicos da Culturologia.
Antonimologia: 1. Cultura oriental. 2. Cultura paulistana. 3. Holopensene europeu.
Estrangeirismologia: o modus operandi amazonense; a língua amazônica nheengatu;
a rainforest; as NGOs de preservação ambiental.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à autoconvivialidade evolutiva.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal amazonense; o holopensene grupal do Estado do
Amazonas; o holopensene da fitoconvivialidade; o holopensene da hidroconvivialidade; o holopensene da zooconvivialidade; o holopensene caboclo; o holopensene dos seringais; o holopensene próprio das comunidades; os conviviopensenes; a conviviopensenidade; os xenopensenes;
a xenopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; o holopensene das tribos indígenas;
o holopensene da África; o holopensene da Paris brasileira; o holopensene do naturalismo; o holopensene da navegação e dos transportes fluviais; o holopensene da plurifluvialidade.
Fatologia: o rio Amazonas; a Floresta Amazônica; os 62 municípios (Ano-base: 2014);
os 3,8 milhões de habitantes (Ano-base: 2013); os 1.570.746 km² de área total do Estado; as fronteiras com o Acre, Rondônia, Mato Grosso, Pará, Roraima, Venezuela, Colômbia e Peru; os seringais; o céu azul; o maior Estado brasileiro; a interiorose; o bradipsiquismo; a ressoma da conscin
intermissivista no Estado amazonense; os aportes proexológicos; as rememorações através da observação noturna das constelações; a exploração espanhola; os estrangeiros ―de olho‖ no Amazonas; a Era da Borracha; a exploração do petróleo na bacia do rio Solimões; o Tratado de Tordesilhas; a Zona Franca de Manaus; o Encontro das Águas; o Centro Histórico de Manaus; o Teatro
Amazonas; os ―barões do látex‖; as palafitas; as ocas; a ―princesinha do Juruá‖; a reserva extrativista do Médio Juruá; a produção de energia autossustentável com óleo de copaíba; as estimulações sonoras na floresta; a imensidão de cores e formas da fauna e flora local; a infância livre;
a educação primária desqualificada; o descaso quanto à educação estadual; a falta de bibliotecas
públicas nas cidades interioranas (Ano-base: 2014); a acalculia indígena e o fato de os indios, em
geral, não terem noção do valor da moeda (Ano-base: 2012); a enganação e exploração da inocên-
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cia dos indígenas; a falta de médicos nos hospitais; as parteiras chamadas mães-velhas; as amasde-leite; a luz da Lua sem influência das luzes da cidade; o peixe elétrico poraquê; o peixe assado
na folha da bananeira; a culinária indígena; os miniaviões; o aeroporto improvisado; a Companhia
Elétrica do Amazonas (CEAM); o Centro de Instrução de Guerra na Selva (CIGS); o jardim botânico; o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA); o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio); a Mostra Amazônia do Filme Etnográfico; as tempestades
enquanto momento de reunião familiar; as bonecas de espiga de milho; o jogo com as sementes
de seringueira; os brinquedos improvisados feitos de madeira das árvores do quintal; o ato de
brincar de esconde-esconde na vizinhança; os bolinhos de terra; o formigueiro subterrâneo no
quintal; o banho de cuia; o café de sementes de cacau, secas ao sol e moídas em casa; a casinha;
o banheiro seco; o artesanato indígena; a lenda da Iara, mãe das águas; a lenda do boto vermelho
(cor-de-rosa); a lenda da vitória-régia; a lenda do boi-bumbá; a lenda das amazonas e o amuleto
muiraquitã; o marfim vegetal (jarina); a imunidade dos locais quanto às doenças transmissíveis;
a banha de tatu medicinal; o camu-camu, a fruta com teor de vitamina C superior ao da acerola; as
praias no meio do rio durante as secas; a vida sem luxos ou coisas desnecessárias; as lavagens
subcerebrais advindas da catequização; o aporte das prosas com os gerontes; as rodas de ciranda;
a inocência das crianças do interior em relação à malícia das crianças na cidade grande; a dicotomia capital-interior; a chegada da modernidade, dos carros, dos caminhões, da criação de gado,
dos prostíbulos e das drogas; a influência da Internet; a alimentação orgânica; a diversidade da
alimentação local.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as faltas de luz patrocinando as parapercepções; os espíritos da Floresta; os devas; o mapeamento dos diversos tipos de energia e espécies da fauna, flora e cultura local; a parapercepção das trocas pensênicas no
aparente silêncio intrafísico; o planejamento pré-ressomático da programação existencial (proéxis); o parapsiquismo enquanto tabu grupal; as comunexes extrafísicas na região do Amazonas; os
bolsões energéticos distintos proporcionando reencontros e reconciliações grupocármicas; as retrocognições advindas da abundância e abrangência do bolsão amazônico.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo geoenergia-hidroenergia-fitoenergia-aeroenergia; o sinergismo plantas no quintal–árvores frutíferas–alimentação natural; o sinergismo ar puro–zooconvivialidade–liberdade–simplicidade.
Principiologia: o princípio da abundância em a Natureza; o princípio da energia imanente (EI) indissolúvel e infinita no Cosmos; o princípio do respeito aos mais velhos; o princípio
do respeito às leis da Natureza; o princípio da autonomia relativa; o princípio da aprendizagem
contínua; o princípio da funcionalidade; o princípio da sustentabilidade e durabilidade; o princípio da reciclagem.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); os códigos grupais de convivialidade; o código de valores morais construídos a partir da observação e convívio com gerontes.
Teoriologia: as teorias conspiratórias da venda da Floresta Amazônica.
Tecnologia: a técnica do planejamento da próxima proéxis.
Voluntariologia: o voluntariado conscienciológico instalando o holopensene da Conscienciologia no Estado do Amazonas para esclarecimento dos interessados.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico de fitoenergias.
Colegiologia: o Colégio Invisível Conviviologia; o Colégio Invisível da Paradireitologia; o Colégio Invisível da Paratecnologia.
Efeitologia: o efeito das fases da Lua afetando as marés e reverberando no fenômeno da
pororoca no rio Amazonas; o efeito da interiorose e do restringimento; o efeito da convivialidade
entre etnias tradicionais derivando neoetnias ao modo dos caboclos e dos mestiços.
Neossinapsologia: as neossinapses derivadas da convivialidade entre etnias tradicionais; as neossinapses evolutivas derivadas do abertismo consciencial.
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Ciclologia: o ciclo época das secas–época das chuvas; os ciclos das cheias para alimentação local; o ciclo da borracha; o ciclo da reciclagem de materiais em a Natureza.
Enumerologia: a seringueira; o pau-brasil; a samaúma; a palmeira; o pau-rosa; o jatobá;
a copaíba. O rio Negro; o rio Solimões; o rio Juruá; o rio Madeira; o rio Purus; o rio Japurá; o rio
Jutaí. Os sacados; os lagos; os igarapés; os igapós; os olhos d’água; os rios; as cachoeiras.
Binomiologia: o binômio canoa-barco; o binômio manipueira-tucupi; o binômio carapanã-mucuim; o binômio óleo de copaíba–óleo de andiroba; o binômio urubus-carniça; o binômio água saloba–água barrenta; o binômio gatos domésticos–gatos selvagens; o binômio inventividade-improvisação.
Interaciologia: a interação indígenas-cariús; a interação europeus-indígenas; a interação árvores frutíferas–humanos locais; a interação com os diversos tipos de animais; a interação
plantochacras–Terra; a interação palmochacras-plantas; a interação presença de pré-humanos–
–qualidade de vida local.
Trinomiologia: o trinômio tartaruga-tracajá-jabuti; o trinômio arara-papagaio-periquito; o trinômio tartaruga–farofa do casco–arabu; o trinômio castanheira–figueira mata pau–
–samaúma; o trinômio catapora–hepatite A–dengue; o trinômio sereno-chuva-tempestade.
Polinomiologia: o polinômio macaxeira–farinha de mandioca–farinha amarela–tapioca–farinha de tapioca–beiju; o polinômio pirão-tucupi-tacacá-caldeirada-jabá; o polinômio carne de porco espinho–carne de jacaré–carne de guariba–caldo de saúva–quinhapira; o polinômio
ervas naturais–ayahuasca–kambô–plantas medicinais da floresta.
Antagonismologia: o antagonismo tendência grupocármica ao clã e à tribo / dromomania pessoal.
Paradoxologia: o paradoxo abundância de matéria-prima–escassez energética; o paradoxo de os estrangeiros valorizarem mais o Brasil se comparados aos próprios brasileiros; o paradoxo de os brasileiros não conhecerem quase nada sobre o Amazonas; o paradoxo da falta de
senso universalista em meio à biodiversidade enorme de espécies.
Politicologia: a política do pouco investimento do governo brasileiro em educação no
Amazonas; a política da troca entre os mesmos prefeitos há décadas; a política da compra de votos em troca de dentadura; a política da centralização do poder; a política de a população ser massa de manobra; a política de afiliação aos partidos denotando poder; a política da falta do voto secreto.
Legislogia: a lei do maior esforço na sobrevivência da selva; as leis de preservação ambiental.
Filiologia: a fitofilia; a hidrofilia; a naturofilia; a zoofilia.
Fobiologia: a ombrofobia.
Sindromologia: a síndrome do estrangeiro; a síndrome do fechadismo enquanto trafar
grupal.
Maniologia: a mania de cobrir os espelhos e não tocar em metais durante as tempestades; a dromomania.
Mitologia: o mito do Curupira; o mito da Caipora; o mito da cobra gigante perpassando subterraneamente toda a cidade; o mito da anaconda; o folclore local derivado dos mitos e da
cultura africana; o mito de não poder tomar banho gelado após ingerir alimento quente.
Holotecologia: a culturoteca; a folcloteca; a fruticulturoteca; a idiomatoteca; a mitoteca;
a socioteca; a turismoteca; a xiloteca; a zooteca.
Interdisciplinologia: a Culturologia; a Antropologia; a Biologia; a Historiologia; a Geografologia; a Intrafisicologia; a Psicologia; a Sociologia; a Ressomatologia; a Parassociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a isca humana inconsciente; a conscin indígena; a conscin dedo-verde;
a conscin transmigrada; a conscin imigrante; a conscin emigrante.
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Masculinologia: o amparador intrafísico; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata;
o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido;
o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o inversor existencial; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor
consciente; o teletertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação;
o mateiro; o carpinteiro; o biólogo; o botanicista; o caboclo; o ribeirinho.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata;
a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida;
a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a inversora existencial; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a teletertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de
ação; a carpinteira; a bióloga; a botanicista; a cabocla; a ribeirinha; a mãe dona de casa; a mulher
parideira.
Hominologia: o Homo sapiens sapiens; o Homo sapiens turisticus; o Homo sapiens superstitiosus; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens migrans; o Homo sapiens phytoconvivialis; o Homo sapiens mystificator; o Homo sapiens energivorus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cultura amazonense robotizadora = o conjunto de costumes interiorotas
e códigos morais locais obnubiladores da conscin quanto aos princípios intermissivistas; cultura
amazonense recompositora = o conjunto de ideias facilitadoras de reencontros calculados para
o esclarecimento grupocármico, dentro dos princípios intermissivistas.
Culturologia: a cultura amazonense; a cultura paternalista; a cultura machista; a cultura do folclore amazonense; a permacultura; a cultura indígena.
Frutas. Eis, por exemplo, na ordem alfabética, 40 variedades de frutas constituintes da
biodiversidade do Estado de Amazonas (Ano-base: 2013):
01. Abiu.
02. Abricó.
03. Açaí.
04. Ananás.
05. Araçá-boi.
06. Azeitona roxa.
07. Babaçu.
08. Bacaba.
09. Bacuri.
10. Biribá.
11. Buriti.
12. Cacau.
13. Camu-camu.
14. Castanha-do-Brasil.
15. Cubiu.
16. Cupuaçu.
17. Fruta-pão.
18. Gogó-de-guariba.
19. Goiaba.
20. Graviola.
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
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Guaraná.
Ingá-açu.
Ingá-cipó.
Jambo.
Jatobá.
Jenipapo.
Manga.
Mari-mari.
Murici.
Murumuru.
Patuá.
Piquiá.
Pitomba.
Pupunha.
Sapotilha.
Sorvinha.
Taperebá.
Tucumã.
Umari.
Uxi.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cultura amazonense, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amensurabilidade: Cosmovisiologia; Neutro.
02. Aporte existencial: Proexologia; Homeostático.
03. Árvore: Fitoconviviologia; Neutro.
04. Autodileção paragenética: Filiologia; Neutro.
05. Conscin frutariana: Intrafisicologia; Homeostático.
06. Energotactismo: Energossomatologia; Neutro.
07. Fartura: Intrafisicologia; Neutro.
08. Interiorose: Parapatologia; Nosográfico.
09. Matriz cultural: Holoculturologia; Homeostático.
10. Naturofilia: Filiologia; Homeostático.
11. Saúde ambiental: Paraecologia; Homeostático.
12. Suprimento vital: Intrafisicologia; Neutro.
13. Técnica do autoinventariograma: Autoconscienciometrologia; Neutro.
14. Vício da formação cultural: Conscienciometrologia; Nosográfico.
15. Vida ecológica: Intrafisicologia; Homeostático.

A RIGOR, TUDO E TODOS DENTRO DA MATRIZ CULTURAL SERIEXOLÓGICA TÊM PAPEL FUNDAMENTAL
NA CONSTRUÇÃO DE QUEM SOMOS E NO RESULTADO
CONQUISTADO AO LONGO DO CAMINHO EVOLUTIVO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já reconhece as características atreladas à mesologia e ao bolsão da vida atual como aportes proexológicos? Valoriza a base propiciada por tal
realidade?
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Filmografia Específica:
1. Avatar. Título Original: Avatar. País: EUA. Data: 2009. Duração: 162 min. Gênero: Ficção Científica.
Idade (censura): 12 anos. Idioma: Inglês. Cor: Colorido. Legendado: Português (em DVD). Direção & Roteiro: James
Cameron. Elenco: Zoe Saldaña; Sam Worthington; Michelle Rodriguez; Sigourney Weaver; Stephen Lang; Giovanni
Ribis; & Joel David Moore. Produção: James Cameron; & Jon Landav. Música: James Horner. Cinematografia: Mauro
Fiori. Edição: James Cameron; John Refoua; & Stephen E. Rivkin. Estúdio: Lightstorm Entertainment. Distribuidora:
20th Century Fox. Outros dados: Vencedor do Oscar de Melhor Fotografia; Melhor Efeitos Visuais e Melhor Direção de
Arte. Sinopse: Na distante lua Pandora, herói relutante embarca em jornada de redenção e descoberta, liderando a batalha
heroica para salvar a civilização.
2. Tainá: Uma Aventura na Amazônia. Título Original: Tainá: Uma Aventura na Amazônia. País: Brasil.
Data: 2000. Duração: 90 min. Gênero: Aventura. Idade (censura): Livre. Idioma: Português. Cor: Colorido. Direção:
Tânia Lamarca; Sérgio Bloch. Elenco: Eunice Baía; Caio Romei; Ruy Polanah; Jairo Mattos; Branca Camargo; Alexandre
Zachia; Luciana Rigueira; Charles Paraventi; Marcos Apolo; Betty Ertha; & Luiz Carlos Tourinho. Produção:
M. A. Marcondes; & Pedro Rovai. Produção Executiva: Virginia Limberger; Luis Henrique Fonseca; Jaime Arthur
Schwartz; & Fernando Serzedelo. Direção de Arte: Oscar Ramos. Roteiro: Cláudia Levay; & Reinaldo Moraes.
Fotografia: Marcelo Corpanni. Música: Luiz Avellar. Estúdio: Tietê Produções Cinematográficas. Distribuidora: Art
Films. Sinopse: Tainá (Eunice Baía), índia de 8 anos, órfã, vive na Amazônia com o velho e sábio avô Tigê, com quem
aprende as lendas e histórias do próprio povo, convivendo com a floresta e os animais. Tainá conhece o macaco Catu ao
salvá-lo das garras de Shoba, o traficante de animais. Perseguida pela quadrilha, a índia foge para a vila e conhece
a bióloga Isabel e o filho Joninho (Caio Romei), menino de dez anos. Depois de desentendimento inicial, o garoto consegue superar os limites de menino da cidade e juntos, os dois aprendem a lidar com os valores destes dois mundos: da selva
e da cidade.
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CU LT UR A AN T IM ANI C OMI AL
(CIVILIZACIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cultura antimanicomial é a condição de renovação, reciclagem, humanização da abordagem e tratamento da doença mental e dos portadores de transtornos psíquicos, resultante do movimento global na área da Saúde e das Políticas Públicas, superando práticas e concepções anacrônicas centradas na figura do manicômio.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cultura deriva do idioma Latim, cultura, ―ação de cuidar; tratar;
venerar (no sentido fisico e moral)‖, e por extensão, ―civilização‖. Surgiu no Século XV. O prefixo anti provém do idioma Grego, antí, ―de encontro; contra;, em oposição a‖. Apareceu no Século XVI. A palavra mania procede do idioma Grego, mania, ―loucura; demência‖. Surgiu também
no Século XVI. O termo manicômio apareceu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Cultura da desinstitucionalização manicomial. 2. Cultura da reabilitação psicossocial. 3. Reforma psiquiátrica. 4. Desconstrução dos manicômios; movimento antimanicomial.
Neologia. As duas expressões compostas cultura antimanicomial esboçante e cultura
antimanicomial avançada são neologismos técnicos da Civilizaciologia.
Antonimologia: 1. Cultura manicomial. 2. Cultura da hospitalização. 3. Cultura da
estigmatização da loucura. 4. Cultura asilar. 5. Modelo hospitalocêntrico.
Estrangeirismologia: a Histoire de la Folie; o community care; a garantia dos derechos
humanos de las personas con trastornos mentales; o Mental Health Gap Action Program
(mhGAP), da Organização Mundial da Saúde (OMS).
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à antiestigmatização consciencial.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares incentivando a reflexão sobre
a temática: – Loucura: vizinha silenciosa. Desconstruamos manicômios mentais.
Coloquiologia. Eis 12 expressões coloquiais derivadas do senso comum, utilizadas para
denominar o portador de transtorno psíquico: – O louco de pedra; o tantã; o fora da casinha;
o pinel; o pirado; o lelé da cuca; o doido; o bate-pino; o abilolado; o tresloucado; o desmiolado;
o doente dos nervos.
Citaciologia. Eis citação oriunda do livro O Alienista, atribuída ao personagem Simão
Bacamarte: – A loucura, objeto de meus estudos, era até agora uma ilha perdida no oceano da
razão; começo a suspeitar que é um continente (Machado de Assis, 1839–1908).
Proverbiologia: – De médico e de louco, todo mundo tem 1 pouco; cada louco com
a própria mania.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da antiestigmatização consciencial; os reciclopensenes; a reciclopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a fôrma patopensênica das instituições totais; o holopensene da renovação das
neopráticas de cuidado interconsciencial.
Fatologia: a reforma psiquiátrica; o movimento antimanicomial; a desospitalização;
a reforma sanitária; o lema sociedade sem manicômios; o bordão cuidar sim, excluir não; o mote
problema mental não dá em pedra, dá em gente, vamos tratar dignamente; o slogan trancar não
é tratar; os 1.394 Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) existentes no Brasil (Ano-base: 2009);
o CAPs infantil; o CAPs álcool e drogas; a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS); as Unidades
de Acolhimento (UAs); os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs); as unidades psiquiátricas
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em hospitais gerais; a reestruturação da assistência psiquiátrica hospitalar; a redução dos 86 mil
leitos psiquiátricos no Brasil, existentes em 1991, para cerca de 42 mil, em 2005; o projeto
terapêutico individual; a inserção da família e da comunidade nas neomodalidades assistenciais;
os direitos do portador de sofrimento psíquico; o Museu de Imagens do Inconsciente; os 23
Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico (HTCPs) existentes no Brasil (Ano-base: 2011);
a História da Loucura e a loucura da História; a nau dos loucos, enquanto imagem metafórica da
insanidade na Idade Média; a indústria da loucura; as controversas experiências clínicas da indústria farmacêutica (psicofármacos); o humor corrosivo das anedotas sobre loucos; a internação
psiquiátrica compulsória; as práticas desumanas nos manicômios; os tratamentos cruéis; a epidemia do crack; a formação de profissionais da saúde dentro do paradigma antimanicomial; as
equipes interdisciplinares; as equipes de saúde mental; o Programa de Saúde da Família (PSF);
o Sistema Único de Saúde (SUS); o Programa de Volta para Casa destinado aos egressos de longas internações; a criticada redução gradual de leitos psiquiátricos; o Programa Nacional de Avaliação dos Serviços Hospitalares (Pnash/Psiquiatria); a implantação da rede de serviços substitutivos; os leitos para portadores de transtornos psíquicos em hospitais gerais; o redirecionamento
dos investimentos públicos na rede de atenção psicossocial; a Caravana Nacional dos Direitos
Humanos (Ano-base: 2000), denunciando a degradação física e humana dos mega-hospitais psiquiátricos brasileiros; o resgate da cidadania de pacientes reclusos há décadas em manicômios;
o antiestigma ambiental na transformação de hospícios em centros culturais ou educacionais; a reurbanização de ambientes hospitalares degradados; a compreensão da complexidade da doença
mental a partir do paradigma consciencial; a cosmoetização das abordagens na saúde.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a Baratrosfera enquanto paramanicômio de parapsicóticos pós-dessomáticos; a reurbex em curso favorecendo
o fim do paradigma manicomial, excludente e iatrogênico; o amparo de função técnico dos trabalhadores em saúde mental; a hipótese do crescimento acentuado das psicopatologias na Terra coincidindo com a crescente ressoma de consréus; o alívio dos parabolsões parapatológicos através
do trabalho da rede de tenepessistas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo nosográfico manicômio–instituição total; o sinergismo
Conscienciometrologia-Consciencioterapia; o sinergismo saúde mental–saúde parapsíquica;
o sinergismo capacidade para consentir–adesão ao tratamento do portador de transtorno mental.
Principiologia: o princípio da empatia; o princípio da evolução alicerçada na interassistência; o princípio do exemplarismo grupal (PEG) das equipes de saúde acolhedoras; o princípio da promoção de saúde mental.
Codigologia: a construção do código grupal de Cosmoética (CGC) imprescindível aos
serviços de cuidados mentais; a qualificação do código pessoal de Cosmoética (CPC) dos cuidadores de sofredores psíquicos.
Teoriologia: a teoria da reabilitação psicossocial; a teoria da clínica de rua; a teoria
crítica da razão psicométrica.
Tecnologia: as técnicas da Consciencioterapia; a controversa técnica da eletroconvulsoterapia; as técnicas de contenção química substituindo a camisa-de-força; as técnicas de contenção mecânica; as técnicas energéticas auxiliando no manejo das patologias mentais; as técnicas
de acolhimento aos usuários e familiares nos serviços de saúde mental; as técnicas da exaustividade e detalhismo na análise da mentalidade manicomial.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Conscienciometrologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parageneticologia; o Colégio Invisível da Pensenologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Mentalsomatologia; o Colégio Invisível da
Holocarmologia.
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Efeitologia: os efeitos da desconstrução dos manicômios mentais; os efeitos da humanização dos cuidados em saúde mental; os efeitos da reforma psiquiátrica; os efeitos das oficinas
terapêuticas.
Ciclologia: o ciclo saúde-doença; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP); o ciclo interassistencial evoluciente-consciencioterapeuta; o ciclo ressoma-dessoma na compreensão das
parapsicopatologias; o ciclo das reformas na saúde coletiva; o ciclo de debates úteis à reverificação das verdades científicas; o ciclo leitura-reflexão-escrita de gescons derrubadoras de mitos.
Enumerologia: a concepção de loucura ―divina‖ da Grécia Antiga; a concepção de loucura ―demoníaca‖ na Idade Média; a concepção de loucura enquanto ―doença‖ no Século XVIII;
a concepção de loucura enquanto ―alienação‖ a exigir enclausuramento; a concepção de loucura
enquanto ―objeto‖ do saber médico; a concepção de loucura enquanto ―especificidade‖ da farmacoterapia; a concepção de loucura enquanto ―território‖ das reformas psiquiátricas do pós-guerra.
Binomiologia: o binômio saúde mental–bem estar subjetivo; o binômio autonomia-cidadania do portador de transtorno mental; o binômio normalidade-anormalidade; o binômio exorcismo–reabilitação psicossocial; o binômio admiração-discordância necessário às equipes interdisciplinares de saúde; o binômio humanização-integralidade nas práticas de cuidado.
Interaciologia: a interação Justiça–saúde mental; a interação repensar a reforma–reformar o pensamento; a interação prevenção–promoção de saúde mental.
Crescendologia: o crescendo acolhimento–vínculo na relação terapêutica; o crescendo
paradigma da exclusão–paradigma da inclusão; o crescendo alienante negação da subjetividade–negação da identidade; o crescendo camisa-de-força–contenção química; o crescendo psiquiatra-conscienciatra; o crescendo tratamento da doença mental–promoção de saúde psíquica;
o crescendo nosográfico no atendimento ao paciente ineficiência–baixa qualidade–violação de
direitos.
Trinomiologia: o trinômio manicômios-prisões-conventos; o trinômio contemporâneo
compreender a diversidade–conviver com as diferenças–aceitar as ambiguidades; o trinômio internação voluntária–internação involuntária–internação compulsória; o trinômio casa de correção–casa de caridade–hospedaria; o trinômio ação clínica–ação pedagógica–ação política;
o trinômio ideológico anacrônico religião-monarquia-belicismo; o trinômio escuta clínica–escuta acolhedora–escuta cosmoética.
Polinomiologia: o polinômio acolher-amparar-avaliar-tratar-acompanhar.
Antagonismologia: o antagonismo alienação / emancipação; o antagonismo razão
/ desrazão; o antagonismo saúde / doença; o aparente antagonismo normal / anormal; o antagonismo autonomia / dependência; o antagonismo inclusão / exclusão; o antagonismo regressão
/ progressão; o antagonismo pico de lucidez / surto de loucura.
Paradoxologia: o paradoxo de a premissa antimanicomial de redução de leitos psiquiátricos melhorar a qualidade e eficácia nos tratamentos dos transtornos mentais; o paradoxo de
o profissional da área artística tornar-se integrante essencial das equipes e estratégias terapêuticas na reforma psiquiátrica; o paradoxo de Philippe Pinel (1745–1826) ter libertado o louco das
correntes, no Século XVII, mas ter, simultaneamente, fundado o modelo manicomial.
Politicologia: as políticas públicas de saúde mental; a política de acessibilidade aos serviços comunitários de saúde; a política mundial da OMS para a mudança do paradigma em saúde
mental.
Legislogia: a lei brasileira no 10.216, de 2001, sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, redirecionando o modelo assistencial em saúde mental;
a inovadora lei Basaglia, aprovada na Itália em 1978, servindo de modelo à reforma psiquiátrica
brasileira.
Filiologia: a culturofilia; a pesquisofilia; a historiofilia; a neofilia; a raciocinofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia.
Fobiologia: a psicopatofobia; a nosofobia.
Sindromologia: a qualificação das terapêuticas no atendimento às síndromes psiquiátricas.
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Maniologia: a mania de autorreferenciar-se enquanto ―louco‖ por alguém ou alguma
coisa.
Mitologia: o mito do louco sempre violento; o mito da pedra da loucura; o mito da
consciência imune aos transtornos mentais; o mito da medicação curadora; a superação definitiva dos megamitos sobre a loucura.
Holotecologia: a conflitoteca; a farmacoteca; a desafioteca; a criticoteca; a ciencioteca;
a cognoteca; a cosmoeticoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Civilizaciologia; a Saúde Coletiva; a Pedagogia; a Psicologia;
a Antropologia, a Sociologia; a História; a Psico-História; a Reurbanologia; a Interassistenciologia; a Cosmoeticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o alienado; o alienista; o doente mental; o portador de transtorno psíquico; o psiquiatra; o psicólogo; o assistente social; o terapeuta ocupacional; o acompanhante terapêutico; o oficineiro; o cuidador; o agente redutor de danos; o médico francês Philippe Pinel,
considerado pai da Psiquiatria; o médico francês Jean-Ethienne Dominique Esquirol (1772–
–1840), discípulo de Pinel; o psiquiatra alemão Emil Kraepelin (1856–1926); o psiquiatra brasileiro Juliano Moreira (1873–1933); o filósofo francês Michel Foucault (1926–1984), autor do livro História da Loucura na Idade Clássica.
Femininologia: a alienada; a alienista; a doente mental; a portadora de transtorno psíquico; a psiquiatra; a psicóloga; a assistente social; a terapeuta ocupacional; a acompanhante terapêutica; a oficineira; a cuidadora; a agente redutora de danos; a psiquiatra brasileira Nise da Silveira (1905–1999).
Hominologia: o Homo sapiens sanus; o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens
interassistentialis; o Homo sapiens rationabilis; o Homo sapiens determinator; o Homo sapiens
salutator; o Homo sapiens prioritarius; o Homo sapiens autolucidus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cultura antimanicomial esboçante = as primeiras manifestações dos trabalhadores em saúde mental na década de 1970, denunciando a desumanização dos hospitais psiquiátricos no Brasil; cultura antimanicomial avançada = a estratégia global da OMS para melhorar o acesso e o tratamento aos portadores de transtornos psíquicos.
Culturologia: a cultura antimanicomial; a cultura do “de perto ninguém é normal”;
o fim da cultura do alienismo; a cultura do saber psiquiátrico; a cultura do cuidado; a cultura de
direitos humanos; a cultura da Cosmoética; a cultura da humanização na relação terapêutica;
a cultura conscienciológica.
Onomasiologia. Segundo a Historiografia, eis, em ordem alfabética, 13 exemplos de nomenclaturas dadas às instituições nas quais os portadores de sofrimento psíquico, entre outras patologias, eram internados ao longo da História:
01. Asilo de loucos.
02. Casa de loucos.
03. Clínica de repouso.
04. Colônia de alienados
05. Frenocômio.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.

Hospício.
Hospital de alienados.
Hospital psiquiátrico.
Leprosário.
Manicômio.
Nosocômio.
Sanatório.
Sifilicômio.

Controversiologia. O hospital psiquiátrico, identificado enquanto vilão no movimento
antimanicomial, foi literalmente colocado no banco dos réus durante simulação de julgamento realizado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), em Brasília, Brasil, em 2001. Veredicto:
condenado à extinção.
Mudanciologia. Sob a ótica da Civilizaciologia, eis, em ordem alfabética, 3 áreas cujos
avanços contribuíram com as transformações no campo da saúde mental, ocorridas a partir da
segunda metade do Século XX:
1. Cidadania: o movimento internacional dos direitos humanos.
2. Psicofármacos: os avanços da Psicofarmacologia.
3. Terapêutica: as neomodalidades de atenção e reabilitação psicossocial.
Paradigmologia. Eis listagem, em ordem alfabética, de 5 movimentos reformadores no
âmbito do paradigma psicoterápico e psiquiátrico, otimizados pelos ventos renovadores do Pós-Guerra, seguido(s) do(s) proponente(s) e país de ocorrência:
1. Antipsiquiatria: Ronald Laing (1927–1989), David Cooper (1931–1986) e Aaron
Esterson (1923–1999), Inglaterra.
2. Comunidade terapêutica: Maxwell Jones (1907–1990), Inglaterra.
3. Psicoterapia institucional: François Tosquelles (1912–1994), França.
4. Psiquiatria democrática: Franco Basaglia (1924–1980), Itália.
5. Psiquiatria preventiva: Gerald Caplan (1917–2008), Estados Unidos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cultura antimanicomial, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiadicção: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
02. Antimodelo: Paradigmologia; Homeostático.
03. Binômio Psiquiatria-Consciencioterapia: Interdisciplinologia; Neutro.
04. Cultura de paz: Pacifismologia; Homeostático.
05. Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
06. Equilíbrio mental: Homeostaticologia; Homeostático.
07. Higiene Consciencial: Paraassepsiologia; Homeostático.
08. Interassistenciologia: Conviviologia; Homeostático.
09. Olhar de fraternidade: Interassistenciologia; Homeostático.
10. Paraetiologia psicopatológica: Paraclínica; Neutro.
11. Política pública errada: Antipoliticologia; Nosográfico.
12. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
13. Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.
14. Saúde mental: Autoconscienciometrologia; Homeostático.
15. Transformismo: Autorrecexologia; Homeostático.
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ROMPER PRECONCEITOS SOBRE A LOUCURA SIGNIFICA
RESGATAR A DIGNIDADE DO PORTADOR DE SOFRIMENTO PSÍQUICO, QUALIFICAR A ASSISTÊNCIA E DEMARCAR
NEOPARADIGMA NA CONCEPÇÃO DA DOENÇA MENTAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, encara de frente a probabilidade estatística de
25% da população mundial desenvolver algum transtorno mental ao longo da ressoma? Quais
medidas adota para preservar a própria sanidade?
Bibliografia Específica:
1. Amarante, Paulo; Org.; A Loucura da História: Seminário sobre a História da Psiquiatria, I Encontro de
Estudos e Pesquisas em História da Psiquiatria, Psicologia e Saúde Mental; revisora Ana Guedes; 498 p.; 10 entrevistas; 51 enus.; 5 tabs.; 590 refs.; 1 anexo; 23 x 16 cm; br.; LAPS/ENSP/FIOCRUZ; Rio de Janeiro, RJ; 2000; páginas 47
a 69, 219 a 225 e 277 a 283.
2. Idem; Loucos pela Vida: A Trajetória da Reforma Psiquiátrica no Brasil; pref. 2ª edição Nilson do Rosário Costa; pref. 1ª edição Ernesto Venturini; 134 p.; 3 caps.; 1 E-mail; 19 enus.; 1 foto; 1 microbiografia; posf. Manuel
Desviat; 151 refs.; 23 x 16 cm; br.; 2ª Ed. rev. e amp.; 2ª reimp.; Editora FIOCRUZ; Rio de Janeiro, RJ; 1995; páginas 21
a 122.
3. Botega, Neury J.; & Dalgalarrondo; Paulo; Saúde Mental no Hospital Geral: Espaço para o Psíquico;
pref. Egberto Ribeiro Turato; 118 p.; 2 partes; 4 caps.; 1 E-mail; 12 enus.; 2 microbiografias; 6 tabs.; posf. Maurício
Knobel; 189 refs.; 21 x 14 cm; br.; Editora HUCITEC; São Paulo, SP; 1997; páginas 13 a 49.
4. Câmara dos Deputados; I Caravana Nacional de Direitos Humanos: Uma Amostra da Realidade
Manicomial Brasileira; apres. Marcos Rolim; 60 p.; 7 caps.; 2 E-mails; 5 enus.; 7 fotos; 1 tab.; 1 website; 4 refs.; 22,5
x 15,5 cm; br.; 2ª Ed.; Centro de Documentação e Informação; Brasília, DF; 2000; páginas 11 a 59.
5. Delgado, Pedro Gabriel; As Razões da Tutela: Psiquiatria, Justiça e Cidadania do Louco no Brasil; 284
p.; 4 partes; 11 caps.; 45 enus.; 1 microbiografia; 1 tab.; 157 refs.; 7 anexos; 21 x 14 cm; br.; Te Corá Editora; Rio de
Janeiro, RJ; 1992; páginas 29 a 99.
6. Maxwell, Jones; A Comunidade Terapêutica; (Social Psychiatry in Practice); Coleção Psicanálise; Vol.
3; pref. G. M. Carstairs; trad. Lúcia de Andrade Figueira Bello; 196 p.; 5 caps; 5 enus.; 1 tab.; 166 notas; 170 refs.; 21
x 13,5 cm; br.; Vozes; Petrópolis, RJ; 1972; páginas 88 a 123.
7. Melman, Jonas; Família e Doença Mental: Repensando a Relação entre Profissionais de Saúde e Familiares; Coleção Ensaios Transversais; apres. Ana Pitta; revisor Joana Canêdo; 160 p.; 5 caps.; 3 citações; 4 E-mails; 6 ilus.;
1 microbiografia; 1 website; 70 refs.; 18 x 12 cm; br.; 2ª Ed.; Escrituras; São Paulo, SP; 2006; páginas 15 a 87.
8. Organização Mundial da Saúde; Relatório sobre a Saúde no Mundo 2001: Saúde Mental, Nova Concepção, Nova Esperança; 172 p.; 5 caps.; 17 ilus.; 10 tabs.; 253 refs.; 25,5 x 19,5 cm; br.; Brasília, DF; 2001; páginas 27
a 153.
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CULTURA CIENTÍFICA
(EXPERIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cultura científica é o cabedal de conhecimentos, habilidades, práticas,
métodos e valores centrados na Ciência, expressa em paradigmas, padrões de comportamento,
pensamentos, sentimentos e energias adotados pela conscin omnipesquisadora, homem ou mulher, individualmente ou em grupo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra cultura vem do idioma Latim, cultura, ―ação de cuidar, tratar; venerar (no sentido físico e moral), e por extensão, civilização‖. Surgiu no Século XV. A palavra científica procede também do idioma Latim, scientificus, de scientia, ―conhecimento, saber; Ciência; Arte; habilidade; prenda‖. Apareceu no Século XVI.
Sinonimologia: 1. Cultura pesquisística. 2. Cabedal metodológico. 3. Perspectiva científica.
Antonimologia: 1. Analfabetismo científico. 2. Anticientificidade. 3. Anticultura pesquisística. 4. Incultura. 5. Cultura superficial. 6. Cultura da alienação; cultura do ignorantismo. 7. Cultura pseudocientífica.
Estrangeirismologia: o background científico; o scientifically literate; o website howstuff-works; a escrita dos papers; o Philosophiae Doctor; o Projectarium; o Paraperceptarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cosmovisão.
Filosofia: a Filosofia da Ciência; a Holofilosofia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal investigativo; o holopensene institucional pesquisístico; os cognopensenes; a cognopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os enciclopensenes; a enciclopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; os lucidopensenes;
a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a matriz cultural; a sapiência investigativa; o autodesenvolvimento pesquisístico; o cientificismo; a abordagem fenomenológica; a mentalidade antidoutrinação; as biografias
de cientistas; a História das Ciências; o amálgama científico árabe-grego-persa-indiano; o papel
da tradução na transmissão das Ciências; a sociedade da informação; as instituições de pesquisa;
a atmosfera pró-questionamento; a dimensão das verdades transitórias; a abstração mental; a autonomia intelectual; a articulação do pensamento na elaboração do saber científico; a ênfase na busca e não no fim somente; a diminuição das fronteiras geográficas; o incremento das habilidades
relativas ao processo investigativo; a capacidade da leitura de gráficos, diagramas e fluxos; as
análises quantitativa e qualitativa do cotidiano à disposição de qualquer pessoa; os modelos computacionais simulando sistemas complexos; a sensação de segurança gerada pelo entendimento do
Universo; o estímulo ao raciocínio elaborado; a visão crítica sobre o mundo; o ato de saber diferenciar fato de imaginação; a publicação pseudocientífica; a interpretação da notícia científica;
a conscientização para não deixar o esclarecimento nas mãos da indústria; a compreensão quanto
aos limites da Ciência Convencional; o sensacionalismo sobre os fatos aparentemente normais;
a divulgação científica contra-saúde e pró-lucro das indústrias alimentícia, bélica, farmacêutica
e tabagista; os relatórios com critérios e vieses comprometidos pelo interesse de grupelhos; o cacoete do pseudesclarecimento científico; o respaldo teático da Academia na formação do jornalismo científico; a dinâmica social científica; a dificuldade de recuperar Ciências dos povos americanos e africanos após aculturação dos colonizadores; a despolitização do processo de construção
e desenvolvimento tecnológico; os dogmas científicos; as dificuldades intrínsecas ao processo de
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decodificação e adequação do discurso científico; o preconceito de pesquisadores sobre o diálogo
com o cidadão comum; o hermetismo dos pesquisadores de área específica de interesse;
a superficialidade mal dissimulada pela pompa verbal; a necessidade de explicitação da contribuição dos centros de pesquisa à sociedade; o conservadorismo das publicações científicas tradicionais; o hiato entre Sociedade e revisores de conhecimento; o reconhecimento do erro enquanto
trafor do pensamento científico; a popularização da Ciência; a visita ao museu enquanto educação
não formal e não estruturada; a tetradimensionalidade dos institutos de pesquisa; o incentivo
à consulta às bibliotecas públicas e online; a produção de pesquisa das universidades; a retenção
de cérebros; o papel do livro didático na formação da cultura científica; o problema de a Ciência
ainda ser apresentada pronta, acabada e inquestionável; a necessidade da renovação do Ensino de
Ciências; a inclusão social e a redução do analfabetismo científico; o processo contínuo e necessário de problematização da realidade; a habilidade de responder à situação-problema em tempo real; o ato de saber como perguntar e onde procurar; o desafio do crescimento exponencial do
conhecimento científico; a inserção de atividades de pesquisa à cultura cotidiana; o papel do Estado e da iniciativa privada no fomento à cultura científica; a criação de programas e campanhas
permanentes de Ciência e Tecnologia; as instituições de pesquisa multidisciplinares direcionadas
às diversas faixas etárias; o exercício ativo da cidadania; a apropriação pelo indivíduo do discurso
científico; o entendimento do impacto das tecnologias na vida pessoal; os experimentos factíveis
na própria vida humana; a Ciência presente no cotidiano; a apreensão do próprio habitat; a capacidade de admirar o mundo; o foco em áreas de interesse geral como saúde e meio ambiente;
a sensibilidade crescente quanto aos impactos ambientais; o futuro da Ciência enquanto bem universal.
Parafatologia: a autexperimentação da vivência do estado vibracional (EV) profilático;
o paradigma vigente influenciando a parapercepção; a dificuldade de a conscin destreinada realizar parobservação dos parafatos; a identificação de padrões e regularidades em outras dimensões;
a hipótese das dimensões extrafísicas serem fontes de informação nas dimensões físicas;
o estudo do conteúdo dos fenômenos parapsíquicos; a dissecção holossomática; a capacidade de
pensamento ampliada pelo desbloqueio dos chacras encefálicos; a priorização da pesquisa da Megafenomenologia.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo curiosidade-organização; o sinergismo raciocínio intuitivo–raciocínio sistemático; o sinergismo máquina mentalsomática–máquina cerebral.
Principiologia: o princípio do método científico.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) do pesquisador refletido na busca
pela melhoria comum; o CPC do jornalista científico refletido na qualidade da reportagem científica; o CPC do professor de Ciências refletido na atualização constante; o CPC do orientador refletido no respeito ao direito autoral; o CPC do doutor refletido no desprendimento da eletronótica; o CPC do inventor refletido na consideração da propriedade intelectual; o CPC do cientista refletido no reconhecimento da falibilidade das próprias teorias.
Teoriologia: a eterna busca pela teoria unificadora perfeita.
Tecnologia: a técnica da observação participante.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do Cosmograma.
Colegiologia: os Colégios Invisíveis das Ciências em geral; o Colégio Invisível da Conscienciologia.
Efeitologia: a interdisciplinaridade enquanto efeito do esgotamento da hiperespecialização; o efeito da alfabetização científica no aumento do desconfiômetro diante das notícias fabricadas; o efeito da falta de popularização do saber no enfraquecimento da disseminação científica; o efeito da desconexão da Ciência e do desenvolvimento interno tornando os países reféns de
tecnologias importadas; o efeito do conhecimento científico na melhoria da qualidade de vida
dos povos; o efeito do distanciamento do cidadão comum no desconhecimento da opinião pública
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em relação às Ciências; o efeito da compreensão das dimensões essenciais da atividade científica
e tecnológica no meio social; o efeito da coerência interna na estabilidade e capacidade de assimilação de novos conhecimentos; o efeito da interdisciplinaridade na reunificação do conhecimento; o efeito dos obstáculos epistemológicos no avanço da humanidade.
Neossinapsologia: as neossinapses oriundas das retrocognições em áreas de Ciências;
as neossinapses provenientes das precognições em áreas de Ciências.
Ciclologia: o ciclo de debates; o ciclo invenção-reinvenção; o ciclo teorização-experimentação; a avaliação do ciclo de vida de produtos e sistemas de produção.
Enumerologia: a alfabetização científica; a divulgação científica; a publicação científica; a comunidade científica; o discurso científico; a revolução científica; o jornalismo científico.
O abertismo cultural; o acervo cultural; o catalisador cultural; a formação cultural; a matriz cultural; o berço cultural; a fissura cultural. O instituto de pesquisa; o laboratório; a universidade;
o museu; a escola; o escritório; a casa. O seminário; a conferência; o colóquio; o congresso, a palestra; o intercâmbio; o turismo.
Binomiologia: o binômio Ciência-desenvolvimento; o binômio Ciência-economia; o binômio Ciência-poder; o binômio divulgação científica–cultura científica; o binômio produção científica–Zeitgeist; o binômio análise-interpretação; o binômio pergunta-conhecimento; o binômio diálogo-problematização; o binômio fato-imaginação; a busca inteligente do binômio cultura
lógico-matemática–cultura humanista; o binômio pesquisa teórica–pesquisa experimental; o binômio pesquisa-ensino.
Interaciologia: a interação desenvolvimento científico–transformação social; a interação conhecimento científico–bem-estar social; os desafios da interação divulgador da Ciência–
–pesquisador; a interação produção científica–demanda da população; a interação tecnologia–
–mercado consumidor; a interação pessoa–objeto de estudo; a interação ritmo de produção científica–ritmo de inclusão do conhecimento nas escolas; a interação mentor-pupilo; a interação Ciência-Estado.
Trinomiologia: o trinômio classificação-organização-sistematização; o trinômio exatas-humanas-biológicas; o trinômio agricultura-indústria-informação; a proposta do trinômio Ciência-arte-cultura; o trinômio Ciência-Tecnologia-Sociedade; o trinômio acumulação de conhecimento–contiguidade–ruptura de paradigmas; o trinômio extrapolação-interpolação-interpretação das tendências; o trinômio curiosidade-perspicácia-persistência.
Polinomiologia: o polinômio questionamento-confirmação-complementação-negação-ampliação-esclarecimento; o polinômio produção-análise-interpretação-processos; o polinômio
competência-habilidade-interdisciplinaridade-contextualização; o polinômio produção-difusão-ensino-educação; o polinômio sociedade–comunidade científica–setor produtivo–administração.
Antagonismologia: o antagonismo visão atualizada / visão estática do mundo; o antagonismo conhecimento científico / sistema de crenças; o antagonismo promoção do trabalho coletivo
/ promoção do nome do cientista homem; o antagonismo disputa científica / cooperação científica;
o antagonismo evolucionismo / criacionismo; o antagonismo senso crítico / senso comum.
Politicologia: o panorama das políticas nacionais, regionais, setoriais ou institucionais
de divulgação científica.
Legislogia: a lei da entropia; a lei da conservação de energia; a lei da seleção natural;
a lei da gravitação universal; a lei de causa e efeito; a lei da ética cósmica.
Filiologia: a culturofilia; a cientificofilia; a bibliofilia; a conscienciofilia; a fitofilia;
a tecnofilia; a zoofilia.
Fobiologia: a autopesquisofobia; a cognofobia; a epistemofobia; a experimentofobia;
a heuristicofobia; a matematicofobia; a neofobia; a fenomenofobia; a fobia escolar.
Sindromologia: a síndrome do Ph.Deus; a síndrome da conscin eletronótica.
Mitologia: o mito de a Ciência demandar capacidades extraordinárias do indivíduo;
o mito da Ciência complexa sem processo; o mito do salto científico; o mito da incapacidade de
o pobre entender Ciência; o mito de o cidadão comum não se interessar por tecnologia; o mito
dos países do Sul fadados à imitação e à eterna recepção de conhecimento; o mito da existência
de antagonismo entre cultura científica e cultura humanística.
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Holotecologia: a culturoteca; a ciencioteca; a cognoteca; a cosmoconsciencioteca; a experimentoteca; a heuristicoteca; a metodoteca; a pesquisoteca.
Interdisciplinologia: a Experimentologia; a Autoculturologia; a Culturologia; a Cosmovisiologia; a Cogniciologia; a Fenomenologia; a Filosofia; a Grafopensenologia; a História; a Interdimensionologia; a Mentalsomatologia; a Multidisciplinologia; a Multiculturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciex pesquisadora; a conscin curiosa; a conscin tecnofílica; a conscin
eletronótica; a conscin polímata; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o amparador intrafísico; o agente retrocognitor; o cientista; o comunicólogo; o conscienciômetra; o escritor; o estudante; o intelectual; o intermissivista; o investigador; o jornalista; o maxidissidente ideológico; o mecenas; o orientador; o pesquisador; o Ph.Deus; o proexista; o proexólogo; o professor; o reeducador; o sistemata; o tertuliano;
o verbetógrafo; o voluntário.
Femininologia: a acoplamentista; a amparadora intrafísica; a agente retrocognitora; a cientista; a comunicóloga; a conscienciômetra; a escritora; a estudante; a intelectual; a intermissivista; a investigadora; a jornalista; a maxidissidente ideológica; a mecenas; a orientadora; a pesquisadora; a Ph.Diva; a proexista; a proexóloga; a professora; a reeducadora; a sistemata; a tertuliana; a verbetógrafa; a voluntária.
Hominologia: o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens autolucidus; o Homo sapiens bibliophilicus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens experiens; o Homo sapiens
intellectualis; o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens
multiculturalis; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens phaenomenicus; o Homo sapiens
verponista.
V. Argumentologia
Exemplologia: cultura científica fisicalista = a da consciência pesquisadora do ambiente
físico enquanto realidade fundamental do Universo; cultura científica transcendente = a da consciência pesquisadora da multidimensionalidade enquanto realidade fundamental do Universo.
Culturologia: a cultura científica; a cultura pesquisística; a cultura acadêmica; a cultura da leitura; a cultura da autodidaxia; a cultura da comunicação; a cultura dos cafés; a cultura
dos Círculos de Pensamento; a cultura conscienciocêntrica; o multiculturalismo cosmovisiológico; a cultura universalista; a mutação cultural; o dicionário cultural cerebral.
Prêmio. No âmbito da Intrafisicologia, importa mencionar 8 tipos de premiações brasileiras concedidas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq),
na condição de instrumentos de valorização do trabalho realizado por estudantes e pesquisadores,
aqui dispostas em ordem alfabética:
1. Pesquisador Emérito.
2. Prêmio Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia.
3. Prêmio Construindo a Igualdade de Gênero.
4. Prêmio de Fotografia – Ciência & Arte.
5. Prêmio Destaque na Iniciação Científica e Tecnológica.
6. Prêmio José Reis da Divulgação Científica e Tecnológica.
7. Prêmio Jovem Cientista.
8. Prêmio MERCOSUL de Ciência e Tecnologia.
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Correlaciologia. À luz da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
100 termos correlacionados ao estudo do tema cuja compreensão denotativa aumenta o nível da
cultura científica pessoal:
01. Abordagem.
02. Abstração.
03. Análise.
04. Argumento.
05. Averiguação.
06. Base.
07. Cálculo.
08. Característica.
09. Causalidade.
10. Ciência.
11. Classificação.
12. Coleta.
13. Comparação.
14. Comportamento.
15. Conceito.
16. Conhecimento.
17. Conjectura.
18. Consenso.
19. Consideração.
20. Controle.
21. Critério.
22. Crítica.
23. Cultura.
24. Dedução.
25. Definição.
26. Demonstração.
27. Descoberta.
28. Diagnóstico.
29. Dúvida.
30. Efeito.
31. Empirismo.
32. Ensaio.
33. Entropia.
34. Epistemologia.
35. Erro.
36. Especialidade.
37. Especulação.
38. Estado.
39. Estudo.
40. Evento.
41. Evidência.
42. Exame.
43. Exatidão.
44. Experiência.
45. Experimento.
46. Fato.
47. Fator.
48. Fenômeno.
49. Filosofia.
50. Forma.
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Fórmula.
Fundamento.
Grandeza.
Hipótese.
Ideia.
Ideologia.
Incerteza.
Indicador.
Indução.
Instrumento.
Interpretação.
Interrogação.
Invenção.
Justificação.
Lógica.
Mateologia.
Medição.
Método.
Metodologia.
Observação.
Organização.
Paradigma.
Paradoxo.
Parâmetro.
Pergunta.
Pesquisa.
Piloto.
Planejamento.
Positivismo.
Previsão.
Princípio.
Problema.
Procedimento.
Prova.
Qualificação.
Questão.
Racionalismo.
Reflexão.
Refutação.
Registro.
Relativismo.
Replicação.
Técnica.
Tentativa.
Teoria.
Tese.
Teste.
Utilidade.
Validação.
Verificação.
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VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cultura científica, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Autocientificidade: Autocogniciologia; Homeostático.
02. Biblioteca: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Cultura Conscienciocêntrica: Autoproexologia; Homeostático.
04. Culturologia: Intrafisicologia; Neutro.
05. Dicionário cerebral verponológico: Polineurolexicologia; Homeostático.
06. Divulgação científica: Comunicologia; Neutro.
07. Hipótese evolutiva: Evoluciologia; Neutro.
08. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
09. Linguagem mentalsomática: Comunicologia; Homeostático.
10. Mateologística: Experimentologia; Nosográfico.
11. Matriz cultural: Holoculturologia; Homeostático.
12. Musa científica: Experimentologia; Neutro.
13. Paracientista: Experimentologia; Homeostático.
14. Ph.Deus: Perfilologia; Nosográfico.
15. Racionalidade rudimentar: Autodiscernimentologia; Neutro.

A CULTURA CIENTÍFICA É ALCANÇADA E AMPLIADA POR
MEIO DA ALFABETIZAÇÃO PESQUISÍSTICA, DA TRANSIÇÃO DO FECHADISMO HERMENÊUTICO PARA O ABERTISMO E DA DEMOCRATIZAÇÃO DO SABER CIENTÍFICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, busca divulgar o conteúdo dos experimentos do
autolabcon, contribuindo com a cultura científica transcendente? Com qual frequência?
Bibliografia Específica:
1. Coimbra, Sandra Gonçalves; A Formação de uma Cultura Científica no Ensino Médio: O Papel do Livro
Didático de Física; 188 p.; 4 caps.; 28 ilus.; 28 tabs.; 98 refs.; Universidade de Brasília; Brasília, DF; 2007; páginas 12 a 56.
2. Machado, Cristina de Amorim; O Papel da Tradução na Transmissão da Ciência: O Caso do Tetrabiblos
de Ptolomeu; 208 p.; 6 caps.; 1 enu.; 187 refs.; 21 x 14 cm; br.; Mauad X; Rio de Janeiro, RJ; 2012; páginas 19 a 47.
3. Porto, Cristiane de Magalhães; Org.; Difusão e Cultura Científica: Alguns Recortes; 230 p.; 10 caps.;
6 enus.; 1 ilus.; 167 refs.; 24 x 17cm; br.; EDUFBA; Salvador, BA; 2009; páginas 23 a 45, 75, 93, 113, 127, 149 a 167,
181 e 207.
4. Sasson, Albert; et al.; Cultura Científica: Um Direito de Todos; apres. Jorge Werthein; revisor Eduardo
Perácio; 174 p.; 5 caps.; 1 E-mail; 36 enus.; 1 tab.; 114 refs.; UNESCO; Brasília, DF; Agosto, 2003; página 67.
5. Vieira, Waldo; Manual de Redação da Conscienciologia; revisores Alexander Steiner; et al.; 272 p.; 15 seções; 150 caps.; 148 abrevs.; 12 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; 2 websites; glos. 282 termos; 605 refs.; 28 x 21
cm; br.; Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia (IIPC); Rio de Janeiro, RJ; 1997; página 143.
Webgrafia Específica:
1. Cuadros, Jaime; & Sierra, Fabio Aldemar Gómez; Una Aproximación al Concepto de Calidad de Vida,
en los Estudiantes Universitarios de Tunja; Artigo; Revista Cultura Científica; Instituto Universitário Juan de Castellanos; Colômbia; N. 1; 2001; 1 citação; 7 enus.; 3 fotos; 10 gráfs.; 1 microbiografia; 5 siglas; 2 tabs.; 13 notas; 17 refs.; disponível em: <http://www.revistasjdc.com/main/index.php/ccient/issue/view/7>; acesso em: 23.08.15; 20h05.
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CULTURA CONSCIENCIOCÊNTRICA
(AUTOPROEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cultura conscienciocêntrica é a bagagem intelectual, erudição ou o conjunto de conhecimentos, cognições, ideias, constructos, princípios, técnicas e verpons centrado
na Conscienciologia, assimilado teoricamente e incorporado pragmaticamente à vivência da cotidianidade diuturna pela conscin intermissivista, cognopolita e tenepessista, homem ou mulher.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra cultura vem do idioma Latim, cultura, ―ação de cuidar, tratar; venerar (no sentido físico e moral), e por extensão, civilização‖. Surgiu no Século XV. O vocábulo
consciência provém do mesmo idioma Latim, conscientia, ―conhecimento de alguma coisa comum a muitas pessoas; conhecimento; consciência; senso íntimo‖, e este do verbo conscire, ―ter
conhecimento de‖. Apareceu no Século XIII. O elemento de composição cêntrico deriva também
do idioma Latim, centrum, e este do idioma Grego, kéntron, ―centro‖. Surgiu, na Terminologia
Científica Internacional, no Século XVIII.
Sinonimologia: 01. Cultura conscienciológica. 02. Cabedal conscienciocêntrico.
03. Cultura consciencial; cultura evolutiva. 04. Cultura intermissivista. 05. Cultura prioritária.
06. Cultura cosmoética. 07. Autodesenvolvimento consciencial. 08. Autolucidez evolutiva.
09. Cultura proexológica. 10. Matriz paracultural.
Neologia. As 4 expressões compostas cultura conscienciocêntrica, cultura conscienciocêntrica aquisitiva, cultura conscienciocêntrica executiva e cultura conscienciocêntrica distributiva são neologismos técnicos da Autoproexologia.
Antonimologia: 01. Incultura. 02. Anticultura. 03. Pseudocultura. 04. Apedeutismo.
05. Analfabetismo. 06. Cultura de almanaque. 07. Cultura superficial. 08. Cultura eletronótica.
09. Cultura antropocêntrica; cultura materialista. 10. Cultura antiparapsíquica.
Estrangeirismologia: o principium incredulitatis; o principium conscientiologicum;
o background cultural pessoal; a scholarship conscienciológica.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à inteligência evolutiva (IE) vivenciada dia a dia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal conscienciocêntrico; o holopensene institucional
conscienciocêntrico; os ortopensenes; a ortopensenidade; os nexopensenes; a nexopensenidade;
os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o desenvolvimento das faculdades intelectuais mediante a leitura, o estudo
e o trabalho aplicado a compreender a própria consciência; a centragem dos interesses na evolução consciencial; o nível de autolucidez da conscin quanto à autoconsciencialidade; a autorreeducação promovida pela Conscienciologia; o cabedal de conhecimentos assimilados na teática conscienciológica; o ajustamento da cultura pessoal à cultura conscienciológica; a inclusão da Cosmoética, do Universalismo e da maxifraternidade aos valores pessoais; o refinamento de hábitos,
modos e gostos; o desenvolvimento da identidade cultural conscienciocêntrica; o conscienciocentrismo; os empreendimentos conscienciocêntricos; o patamar prioritário da própria intelectualidade; a concepção conscienciocêntrica; o paradigma consciencial; a verpon conscienciocêntrica; os
fundamentos da Conscienciologia; a mentalidade da não-doutrinação; as regras de conduta cosmoética; o objetivo da informação tarística; o desenvolvimento social da Cognópolis; a convivência diuturna na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI); a Socin Conscienciocêntrica.
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Parafatologia: o clima grupal predisponente ao amparo extrafísico; a autovivência do
estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; a prática diária
da tenepes.
III. Detalhismo
Principiologia: os princípios conscienciocêntricos; o princípio da descrença; os princípios evolutivos das programações existenciais (proéxis).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: a teoria dos Cursos Intermissivos (CIs).
Tecnologia: a técnica das prioridades evolutivas.
Voluntariologia: o voluntariado pessoal nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs);
a Interculturologia do voluntariado.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Evoluciologia; o laboratório
conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Proexólogos.
Efeitologia: o efeito halo da convivência laboriosa na Cognópolis.
Neossinapsologia: as neossinapses dos cons magnos adquiridas pelas autorretrocognições.
Enumerologia: a autofilosofia conscienciocêntrica; a grupalidade conscienciocêntrica;
a coletividade conscienciocêntrica; a Empresa Conscienciocêntrica; a Instituição Conscienciocêntrica; a Ciência Conscienciocêntrica; a verpon conscienciocêntrica.
Binomiologia: o binômio cultura pessoal–cultura conscienciocêntrica; o binômio compléxis-autodesperticidade; o binômio matriz cultural–materpensene pessoal.
Interaciologia: a interação ofiex pessoal–compléxis.
Crescendologia: o crescendo EV–arco voltaico–tenepes.
Trinomiologia: o trinômio intrafísico evolutivo invéxis-tenepes-ofiex; o trinômio cultura
nuclear–cultura grupocármica–cultura policármica.
Polinomiologia: o polinômio holossomático soma-energossoma-psicossoma-mentalsoma.
Antagonismologia: o antagonismo humano calourice / veteranismo experiencial;
o antagonismo Ciência Intraconsciencial / Ciência Periconsciencial; o antagonismo egocentrismo / conscienciocentrismo.
Paradoxologia: o paradoxo da maturidade imberbe.
Politicologia: a democracia interassistencial; a lucidocracia; a cosmocracia; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a culturofilia; a evoluciofilia; a conscienciofilia; a neofilia; a cognofilia; a parapsicofilia; a assistenciofilia.
Holotecologia: a intermissioteca; a culturoteca; a cognoteca; a policarmoteca; a evolucioteca; a cosmoconsciencioteca; a experimentoteca; a heuristicoteca.
Interdisciplinologia: a Autoproexologia; a Autocogniciologia; a Conscienciocentrologia; a Evoluciologia; a Parapercepciologia; a Intermissiologia; a Extrafisicologia; a Holomaturologia; a Priorologia; a Interassistenciologia; a Parassociologia; a Verponologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o conscienciotera-
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peuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens evolutiologus; o Homo sapiens multiculturalis; o Homo sapiens epicentricus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo
sapiens cognopolita; o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens
conscientiocentricus; o Homo sapiens cultor; o Homo sapiens instructor.
V. Argumentologia
Exemplologia: cultura conscienciocêntrica aquisitiva = a da conscin chegando ao holopensene da Conscienciologia; cultura conscienciocêntrica executiva = a da conscin voluntária laboriosa da IC; cultura conscienciocêntrica distributiva = a da conscin produtora da gescon
exemplar.
Culturologia: a cultura conscienciocêntrica; a cultura da Conscienciologia Teática.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cultura conscienciocêntrica, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Autopesquisologia: Experimentologia; Homeostático.
03. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
04. Curso Intermissivo: Intermissiologia; Homeostático.
05. Holofilosofia: Holomaturologia; Homeostático.
06. Instituição Conscienciocêntrica: Conscienciocentrologia; Homeostático.
07. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
08. Matriz cultural: Holoculturologia; Homeostático.
09. Princípio conscienciocêntrico: Holomaturologia; Homeostático.
10. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.

SOB A ABORDAGEM EVOLUTIVA, A CULTURA CONSCIENCIOCÊNTRICA É A MAIS INTELIGENTE POR SER
A MAIS PRIORITÁRIA DE TODAS. A CONSCIÊNCIA ENTENDENDO A SI MESMA ASSISTE MELHOR OS DEMAIS.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a cultura conscienciocêntrica? Em qual
nível existencial?
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CULTURA DA DESSACRALIZAÇÃO
(DESCRENCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cultura da dessacralização é o conjunto de concepções, conhecimentos
e comportamentos, individuais e coletivos, centrados no princípio da descrença (PD) e na desconstrução da pensenidade multissecular de algo e / ou alguém ser sagrado, divino, inquestionável
e, consequentemente, dogmático.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cultura deriva do idioma Latim, cultura, ―ação de cuidar; tratar; venerar (no sentido fisico e moral)‖, e por extensão, ―civilização‖. Surgiu no Século XV.
O prefixo des vem do idioma Latim, dis ou de ex, ―oposição; negação; falta‖. A palavra sacro
é oriunda do idioma Latim, sacer, ―sagrado; santo; divino; consagrado‖. Apareceu no Século XV.
Sinonimologia: 1. Cultura da secularização. 2. Cultura antidogmática. 3. Cultura da
razão.
Neologia. As 3 expressões compostas cultura da dessacralização, autocultura da dessacralização e heterocultura da dessacralização são neologismos técnicos da Descrenciologia.
Antonimologia: 1. Cultura da sacralização. 2. Cultura dogmática. 3. Cultura da religiosidade. 4. Cultura da divinização.
Estrangeirismologia: o Zeitgeist antidogmático da contemporaneidade; o Argumentarium; o Tertuliarium; o Gesconarium; o Verponarium.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à liberdade ideativa.
Citaciologia. Eis citação esclarecedora sobre o tema: – Na melhor das hipóteses, a fé religiosa torna as pessoas, mesmo as bem intencionadas, incapazes de pensar racionalmente sobre
muitas de suas preocupações mais profundas; e, na pior das hipóteses, é uma fonte contínua de
violência entre os seres humanos (Sam Harris, 1967–).
Ortopensatologia: – “Progressão. A progressão da consciência existe na razão direta
da destruição da sacralização das coisas”.
Filosofia: o antissalvacionismo; o antipieguismo; o anticriacionismo; o antitotemismo;
o Secularismo; o Ceticismo; o Pirronismo; o Universalismo.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da desconstrução do sagrado; o holopensene pessoal da Antidogmatologia; o holopensene grupal da dessacralização; os liberopensenes; a liberopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os sacropensenes ectópicos; a sacropensenidade
anacrônica; a mudança dos holopensenes sacralizadores; os contrapensenes; a contrapensenidade.
Fatologia: o fim das posturas genuflexas; a Zetética; o questionamento aos dogmas
e crenças irracionais no Século XXI; o ceticismo otimista cosmoético; a laicização da Humanidade; os avanços da Ciência Útil derrubando tabus e crendices; a secularização; o fim dos impérios
sacrossantos; o necessário desmantelamento das ortodoxias; a dessantificação de personalidades
ilustres; o cristianismo na condição de maior logro da História Universal; a explicitação da falácia
do designer inteligente; as megalavagens subcerebrais; as cangas seculares das doutrinações religiosas; o término das cegueiras provocadas pela fé; a saída das conscins do ―mundinho‖ sacralizado e fomentador da robéxis; a argumentação lógica e racional, antissacralizadora; os megaatributos conscienciais antissacralizadores; a refutação aos dogmas e crenças irracionais; a diminuição progressiva da influência religiosa católica nas novas gerações; a atual escassez de candidatos à assunção da carreira religiosa; a retomada do Humanismo Clássico, antirreligioso, em distintos períodos da História; a Renascença; o Iluminismo do Século XVIII; a Encyclopédie fran-

7914

Enciclopédia da Conscienciologia

cesa na condição de marco dessacralizador do Século das Luzes; a Enciclopédia da Conscienciologia enquanto repositório avançado da Antidogmatologia Aplicada.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a desconstrução de
comunexes estagnadas no processo dogmático, por meio da reurbanização extrafísica (reurbex);
as equipexes amparadoras especializadas na deslavagem paracerebral; os guias amauróticos extrafísicos ainda centrados nos processos sacralizadores; a importância da reurbanização extrafísica
no desmantelamento do paradigma sacralizador vigente nas religiões.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo descrenciológico atos-parafatos-autexperiências desconstruindo as interpretações sacralizadoras.
Principiologia: o princípio racional de não ir contra os fatos; o principium incredulitatis; o princípio da Cosmoética Destrutiva.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) incluindo cláusula antidogmática;
a necessidade de instituir o código grupal de Cosmoética (CGC) nas instituições libertárias.
Teoriologia: a teoria da inteligência evolutiva (IE); a teoria da inseparabilidade grupocármica.
Tecnologia: as técnicas de reciclagem existencial; as técnicas impactorerápicas da
Conscienciologia; as técnicas antidogmáticas da Parapedagogia.
Voluntariologia: o exercício da Descrenciologia no voluntariado tarístico; o voluntariado antidogmático nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autopensenologia; o laboratório
conscienciológico da Automentalsomatologia; o laboratório conscienciológico da Conscienciografologia; o laboratório conscienciológico da Autorretrocogniciologia; o laboratório conscienciológico da Paradireitologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Cosmoeticologia; o Colégio Invisível da Parapedagogiologia.
Efeitologia: os efeitos regressivos da pensenidade dogmática; o efeito das verdades relativas de ponta (verpons); o efeito da autodessacralização; os efeitos da liberdade de expressão
mentalsomática.
Neossinapsologia: a necessidade da geração de neossinapses dessacralizadoras.
Ciclologia: o neociclo evolutivo existencial a partir da Descrenciologia.
Enumerologia: a extinção das idolatrias; a extirpação da hagiolatria; a decadência da
cristolatria; a queda da bovinolatria; a descensão da monarcolatria; o fim da demonolatria;
a cessação da gurulatria. A dessacralização do dinheiro; a dessacralização do sexo; a dessacralização do livro; a dessacralização do conhecimento; a dessacralização do parapsiquismo; a dessacralização da dessoma; a dessacralização da evolução.
Binomiologia: o binômio temperamento monárquico–temperamento dogmático; o binômio ateísmo-descrencionismo; o binômio liberdade-cientificidade.
Interaciologia: a interação liberdade de ensinar–liberdade de aprender.
Crescendologia: o crescendo credulidade-cientificidade; o crescendo crença-descrença.
Trinomiologia: o trinômio pesquisar-analisar-refutar; o trinômio Catolicismo-Iluminismo-Laicismo.
Polinomiologia: o polinômio Autopesquisologia-Descrenciologia-Dissecciologia-Refutaciologia formando o eixo da investigação antidogmática.
Antagonismologia: o antagonismo sagrado / profano; o antagonismo crença / razão;
o antagonismo fato / boato; o antagonismo laicidade / religiosidade; o antagonismo neoideia
/ dogma; o antagonismo credulidade / racionalidade; o antagonismo relíquia religiosa / obra de
arte; o antagonismo Ciência / Religião.
Paradoxologia: o paradoxo de a academia voltada à formação intelectual e científica
poder fomentar a geração de dogmas e sacralizações.
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Politicologia: a conscienciocracia; a descrenciocracia; a proexocracia; a discernimentocracia; a democracia; o fim da asnocracia; a extinção da idolocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço na reciclagem das posturas sacralizadoras.
Filiologia: a descrenciofilia; a cogniciofilia; a mentalsomatofilia; a pesquisofilia; a criticofilia; a conscienciofilia; a logicofilia.
Fobiologia: a superação das fobias oriundas das inculcações dogmáticas.
Sindromologia: a extinção da síndrome do oráculo; a superação da síndrome de Swedenborg; a resolução da síndrome da autossantificação.
Maniologia: a mania de terceirizar as próprias escolhas; a mania de dizer ―foi deus
quem quis‖.
Mitologia: a descontrução dos mitos religiosos; a mitoclastia.
Holotecologia: a descrencioteca; a dogmaticoteca; a cognoteca; a mentalsomatoteca;
a mitoteca; a dogmatoteca; a religioteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Descrenciologia; a Antidogmatologia; a Refutaciologia; a Raciocinologia; a Autopesquisologia; a Recexologia; a Heresiologia; a Holomaturologia; a Universalismologia; a Conscienciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin antidogmática; a conscin dessacralizadora; a conscin ex-herege;
a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o cético otimista cosmoético (COC); o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista;
o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico;
o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o filósofo
grego Pirro de Élida (360–270 a.e.c.); o filósofo e enciclopedista francês Voltaire, pseudônimo de
François Marie Arouet (1694–1778).
Femininologia: a cética otimista cosmoética; a acoplamentista; a agente retrocognitora;
a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista;
a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens incredulus; o Homo sapiens scepticus; o Homo sapiens
refutator; o Homo sapiens autoperquisitor; o Homo sapiens investigator; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens reeducator.
V. Argumentologia
Exemplologia: autocultura da dessacralização = a teática pessoal dos princípios antidogmáticos; heterocultura da dessacralização = a teática grupal dos princípios antidogmáticos.
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Culturologia: a cultura da dessacralização; a cultura da autocientificidade; a cultura
da não violência; a cultura do esclarecimento; a superação dos megaidiotismos culturais sacralizadores; a cultura da Descrenciologia Teática.
Sacralizaciologia. Eis, em ordem alfabética, por exemplo, 22 diferentes aspectos da cultura dogmática, ainda vigentes (Ano-base: 2016), resistentes aos avanços da cultura da dessacralização:
01. Amuletos.
02. Anátemas.
03. Bibliotecas proibidas.
04. Canonizações.
05. Cosmogonias divinas.
06. Cultos religiosos.
07. Dogmas científicos.
08. Excomunhões.
09. Exorcismos.
10. Indústria da fé.
11. Iniciações esotéricas.
12. Monarquias.
13. Peregrinações religiosas.
14. Relíquias religiosas.
15. Rituais místicos.
16. Sacramentos católicos: batizado; crisma; matrimônio; confissão; extrema unção.
17. Sincretismo religioso.
18. Sociedades iniciáticas.
19. Superstições.
20. Teoterrorismo.
21. Textos sagrados.
22. Turismo religioso.
Dessacralização. Eis, em ordem alfabética, por exemplo, 21 diferentes aspectos da contemporaneidade, intra e extrafísicos, corroboradores da construção da cultura descrenciológica
em curso:
01. Autodidatismo permanente.
02. Ciência com consciência.
03. Declínio das vocações religiosas.
04. Defesa de direitos humanos e de pré-humanos.
05. Democratização do conhecimento.
06. Denúncia da pedofilia na Igreja Católica.
07. Desobediência civil.
08. Enciclopedismo reurbanológico.
09. Estados laicos.
10. Interassistência sem fronteiras.
11. Liberalismo político.
12. Liberdade de expressão.
13. Maxidissidências antirreligiosas.
14. Movimentos pró-paz.
15. Potencialização dos Cursos Intermissivos (CI).
16. Publicação de tratados conscienciológicos.
17. Rede de tenepessistas.
18. Reurbanização extrafísica.
19. Serviço militar desobrigatório.
20. Surgimento da Conscienciologia.
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21. Verdades relativas de ponta (Verponologia).
Leiturologia. Ao longo da História, as religiões utilizaram obras escritas (tábuas de argila, rolos de papiro, pergaminhos, códices) para divulgar as próprias doutrinas. Notadamente
o Catolicismo, o Judaísmo e o Islamismo contribuíram para a cultura da sacralização do livro.
Até 5 séculos atrás, saber ler e ter a posse de livros era bastante raro, tanto pelo alto custo como
pela concentração de obras em bibliotecas pessoais e de mosteiros, fechadas ao leitor comum.
Antissacralização. Importa às consciências lúcidas a desconstrução do automito de o conhecimento, a erudição, os livros e a própria escrita constituírem itens sagrados e para poucos
privilegiados. O princípio da descrença é a vacina antidogma a ser autoinoculada continuamente
pelos livres pensadores e pesquisadores independentes da consciência.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cultura da dessacralização, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Alforria da dogmática religiosa: Liberaciologia; Homeostático.
02. Anticético: Parapatologia; Nosográfico.
03. Antidogmática: Comunicologia; Homeostático.
04. Antropolatria: Somatologia; Nosográfico.
05. Autogestão antidogmática: Descrenciologia; Homeostático.
06. Cotejo dogmatismo-antidogmatismo: Experimentologia; Neutro.
07. Descrenciologia: Experimentologia; Homeostático.
08. Gurulatria: Parapatologia; Nosográfico.
09. Heresiologia: Descrenciologia; Neutro.
10. Idolatria: Parapatologia; Nosográfico.
11. Incompatibilidade Ciência / Religião: Holomaturologia; Homeostático.
12. Mitoclastia: Interassistenciologia; Homeostático.
13. Padrão sempiterno: Holomaturologia; Homeostático.
14. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
15. Zetética: Autopesquisologia; Homeostático.

IMPORTA AVANÇAR NA IMPLANTAÇÃO DA CULTURA
DA DESSACRALIZAÇÃO POR MEIO DA APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA DESCRENÇA, DA REFUTACIOLOGIA
E DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO MENTALSOMÁTICA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, percebe o movimento planetário antidogmatização em curso? Quais proveitos evolutivos vem obtendo com a cultura da Descrenciologia?
Bibliografia Específica:
1. Harris, Sam; Carta a uma Nação Cristã (Letter to a Christian Nation); pref. Richard Dawkins; revisores
Otacílio Nunes; & Ana Maria Barbosa; trad. Isa Mara Lando; 92 p.; 1 enu.; 31 notas; 10 refs.; 13, 5 x 21 cm; Companhia
das Letras; São Paulo, SP; 2007; páginas 9 a 86.
2. Idem; A Morte da Fé: Religião, Terror e o Futuro da Razão (The End of Faith: Religion, Terror, and the
Future of Reason); revisores Huendel Viana; & Marcia Marchiori; trad. Claudio Carina; & Isa Mara Lando; 388
p.; 7 caps.; 686 refs.; 21 x 14 cm; br.; Companhia das Letras; São Paulo, SP; 2009; páginas 67 a 73, 90, 95, 160, 166, 174,
204, 259, 263 e 287.
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3. Hitchens, Christopher; Deus não é Grande: Como a Religião Envena Tudo (God is not Great); revisora
Taís Monteiro; trad. Alexandre Martins; 286 p.; 19 caps.; 1 enum.; 55 refs.; alf.; 23 x 15,5 cm; br.; Ediouro; Rio de Janeiro; RJ; 2007; páginas 211 a 231.
4. Luz, Marcelo da; Onde a Religião Termina?; pref. Waldo Vieira; revisores Erotides Louly; Helena Araujo;
& Valana Ferreira; 486 p.; 5 seções; 17 caps.; 12 documentários & minisséries; 17 E-mails; 39 enus.; 149 estrangeirismos;
1 foto; 1 microbiografia; 15 siglas; 2 tabs.; 16 websites; 79 infográficos; 22 filmes; 571 refs.; 2 apênds.; alf.; geo.; ono.;
23,5 x 16x 3 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011; páginas 312 a 333.
5. Vieira, Waldo; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800
p.; Vols. 1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos;
glos. 6.476 termos; 1. 811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas; 19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página
1.379.

E. M. M.
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CULTURA DA DESSOMATOLOGIA
(SERIEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cultura da Dessomatologia é o cabedal de conhecimentos teáticos, o padrão de comportamentos, o conjunto de costumes e o corpo de valores evolutivos formadores da
neomundividência relativa à desativação do corpo físico, entendida como passagem natural à outra condição paravivencial alternante à existência humana, implantada de modo gradativo pela
conscin, homem ou mulher, pesquisadora das verpons conscienciológicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cultura vem do idioma Latim, cultura, ―ação de cuidar, tratar;
venerar (no sentido físico e moral)‖, e por extensão, ―civilização‖. Surgiu no Século XV. A palavra descartar é constituída pela preposição des, do mesmo idioma Latim, de, ―de cima de; de fora
de; procedente de; em; sobre; no alto de; debaixo de; depois de; do meio de; à custa de; feito de;
em vez de; em função de; acerca de; contra‖, e pelo elemento de composição cart, derivado
também do idioma Latim, charta, e este do idioma Grego, khártés, ―folha de papel; folha escrita;
livro; registro público; documentos escritos‖. Surgiu no Século XVI. O termo soma provém do
idioma Grego, soma, ―relativo ao corpo humano; o corpo humano em oposição à alma‖. Surgiu
no Século XX. O elemento de composição logia procede igualmente do idioma Grego, logos,
―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Cultura da Dessomática. 2. Cultura da Seriexologia. 3. Cultura da
Multidimensiologia Lúcida. 4. Cultura conscienciológica.
Neologia. As 4 expressões compostas cultura da Dessomatologia, minicultura da Dessomatologia, maxicultura da Dessomatologia e megacultura da Dessomatologia são neologismos
técnicos da Seriexologia.
Antonimologia: 1. Cultura mística. 2. Cultura religiosa. 3. Cultura eletronótica. 4. Cultura materialista.
Estrangeirismologia: as investigações do pré-mortem e post-mortem; o Projectarium;
a substituição gradativa do peso do adeus, pensado definitivo, pela leveza do hasta la vista.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Seriexologia Lúcida.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da multidimensionalidade consciencial; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; a pressão holopensênica de emocionalismos envolvendo o cessar da vida biológica; a reeducação autopensênica sobre a Dessomática.
Fatologia: o senso de continuidade existencial; a teática da neomundividência proposta
pela Conscienciologia; a aplicação do enfoque da consciencialidade multidimensional e multiexistencial nas priorizações da vida diuturna; os neovalores quanto ao aproveitamento evolutivo
da vida humana; a proposta proexológica de planejamento da existência intrafísica até o último
suspiro; as ponderações sobre o limitado tempo intrafísico para as realizações proexológicas desde a juventude; a ato de não esperar a meia-idade para começar a contar os anos restantes; a desconstrução gradativa do usual modo dramático, estigmatizado e traumático de entender e reagir
à finitude humana; os condicionamentos multimilenares associando o vocábulo morte a grande
dor, angústia, intenso sofrimento e pesar profundo; o despreparo em lidar com a morte da maioria
da população; o tabu da morte; o rechaço do tema da morte nas conversas cotidianas; a negação
da temível certeza da indelegabilidade do próprio óbito; o adiamento das reflexões sobre a própria
dessoma até o desenlace súbito ou a descoberta de dano orgânico irreversível e irremediavelmente
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fatal; o choque de realidade; a relevância do preparo para a partida lúcida desta dimensão independente de idade cronológica e estado de saúde física; o enfrentamento da possibilidade realista
da dessoma em qualquer tempo; a construção de postura pessoal prática e racional perante a dessoma pessoal e alheia; o empenho pelo predomínio da racionalidade, lucidez e minimização de
emocionalismos objetivando melhor assistir às conscins e consciexes envolvidas na dessoma;
o fim da existência terrena podendo ser o sereno e satisfatório coroamento dos esforços evolutivos na conclusão da etapa existencial intrafísica.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a projetabilidade
lúcida; a experiência da quase morte (EQM); o autopreparo multidimensional para o choque da
dessoma; a profilaxia da parapsicose pós-dessomática; a projeção lúcida assistida presenciando
a dessoma de paraperspectiva; a projeção consciencial final; os fenômenos parapsíquicos no momento da dessoma; a visão panorâmica; o momento da despedida intra e extrafísica; a projeção do
adeus; o comitê de pararrecepção; a paraprocedência cursista; o desserviço do materialismo à lucidez intermissiva; o conforto multidimensional na dessoma do completista.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da inevitabilidade, irreversibilidade e causalidade da dessoma para todo ser vivo; o princípio da fragilidade e transitoriedade do corpo físico; o princípio
da inexistência da morte da consciência; o princípio da autobagagem cognitiva sobreviver às
dessomas; o princípio da multidimensionalidade consciencial; o princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão; o princípio da evolução interassistencial.
Codigologia: os códigos sociais de manifestação do luto; a teática do código pessoal de
Cosmoética (CPC) refletindo na futura paraprocedência.
Teoriologia: a teoria do choque consciencial da dessoma.
Tecnologia: a técnica existencial de viver focado na proéxis e preparado para a dessoma; a técnica do detalhismo e da exaustividade aplicada à vida diuturna; a técnica de mais 1 ano
de vida; a técnica do aproveitamento máximo do tempo evolutivo; a técnica do autodidatismo
ininterrupto; a técnica do sobrepairamento analítico; as Paratecnologias Assistenciais aplicadas
no auxílio ao dessomante e ao círculo de amizades e paramizades do mesmo.
Voluntariologia: o voluntariado da reeducação consciencial pela tares.
Laboratoriologia: os treinos no laboratório conscienciológico das técnicas projetivas;
as reminiscências das retrodessomas no laboratório conscienciológico das retrocognições; as
ponderações corretivas do rumo existencial no laboratório conscienciológico da Cosmoética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Dessomatologia (CID).
Efeitologia: os efeitos dos estudos dos contextos físicos, conscienciais, psicológicos, sociais, médico-legais e multidimensionais relacionados à dessoma; os efeitos da aceitação da própria mortalidade refletindo no lidar com a dessoma alheia; os efeitos da consciência tranquila no
enfrentamento sereno da dessoma iminente; os efeitos autopacificadores na dessoma pessoal
inesperada da confiança de ter feito e estar fazendo o evolutivamente necessário dentro da própria capacidade e conjunturas sociais; os efeitos alienantes do medo de aniquilamento da própria personalidade com a dessoma; os efeitos da flexibilidade consciencial para mudança rápida
de bloco pensênico na hora da dessoma favorecendo a rápida adaptação ao neocontexto; os efeitos da anticonflitividade intraconsciencial na paralucidez intermissiva.
Neossinapsologia: as paraneossinapses da intermissividade lúcida.
Ciclologia: o ciclo perdas-ganhos; o ciclo ressoma–dessoma–intermissão lúcida; o ciclo
existência tetraveicular–existência biveicular; o ciclo multiexistencial pessoal (CMP) da atividade; o ciclo de desativações somáticas até a tritanatose.
Binomiologia: o binômio vida humana–vida extrafísica; o binômio tanatose-bitanatose;
o binômio fechar os olhos–abrir os paraolhos; o binômio apego-desapego; o binômio tenepes-ofiex favorecendo a primeira e segunda dessomas concomitantes; o binômio doação de órgãos–
–cremação; o binômio cuidados paliativos–cuidados conscienciais.
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Interaciologia: a interação medo de viver–medo de sofrer–medo de morrer.
Crescendologia: a hipervigilância ininterrupta ao crescendo acidentes de percurso–macro-PK destrutiva; o empenho teático para o crescendo monovisão intrafísica–cosmovisão multidimensional sobre a Dessomática; a evitação laboriosa do crescendo melin-melex; o investimento
no crescendo tenepes-ofiex; a meta existencial do crescendo compléxis-maximoréxis-maxicompléxis; o crescendo dessomático despedida de amizades–reencontro de paramizades; o crescendo
coaparecimento ressomático restritor–codesaparecimento dessomático expansor.
Trinomiologia: o trinômio seriexológico novos cenários–novos papéis–mesmos atores;
o trinômio Parageneticologia-Ressomatologia-Dessomatologia.
Polinomiologia: a atuação na dessoma pautada no polinômio racionalidade cosmoética–
–praticidade multidimensional–adaptabilidade existencial–proatividade assistencial; a saúde consciencial avaliada no polinômio soma vigoroso–energossoma desbloqueado–psicossoma serenizado–mentalsoma límpido.
Antagonismologia: o antagonismo extremo nascituro / moribundo; o antagonismo cuidado assistencial / abandono; o antagonismo consciência imperecível / soma perecível; o antagonismo dessoma isolada / dessoma em grupo; o antagonismo jubileu cosmoético / dessoma prematura; o antagonismo racionalidade multidimensional / lógica eletronótica; o antagonismo vida
multidimensional / vida quadridimensional.
Paradoxologia: o paradoxo das ponderações sobre a própria dessoma firmar o autocompromisso com a própria vida intrafísica e saúde holossomática.
Legislogia: as leis da Fisiologia Humana; as leis da Parafisiologia; as leis da Cosmoética; as leis da seriéxis; as leis do holocarma; as leis da Interprisiologia; a irresolutividade evolutiva da lei patológica da pena de morte; a lei do maior esforço aplicada à vida intrafísica.
Filiologia: a neofilia; a biofilia; a adaptaciofilia; a recinofilia; a autocriticofilia; a parapsicofilia; a laborfilia.
Fobiologia: a superação da tanatofobia.
Sindromologia: o amor egoísta na síndrome da ectopia afetiva (SEA) na interdimensionalidade.
Maniologia: o flerte leviano e doentio com a dessoma na riscomania e na toxicomania.
Mitologia: as representações míticas sobre a morte humana; o mito da finitude consciencial com a morte biológica; o mito do descanso eterno; o mito do céu e inferno; o mito multissecular da regeneração do caráter pessoal pela dessoma; o mito do elixir da eterna juventude;
o mito do corpo fechado às enfermidades; o mito do Highlander; o mito de tudo ser para sempre.
Holotecologia: a dessomatoteca; a psicoteca; a fisiologicoteca; a antissomatoteca; a parafenomenoteca; a interassistencioteca; a intermissioteca.
Interdisciplinologia: a Seriexologia; a Tanatologia; a Psicossomatologia; a Intrafisicologia; a Cuidadologia; a Parafenomenologia; a Projeciologia; a Ressomatologia; a Interassistenciologia; a Sociexologia; a Evoluciologia; a Culturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência ressomada; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a consciex amparadora; a consciex parapreceptora.
Masculinologia: o pré-dessomante; o dessomante; o dessomaticista.
Femininologia: a pré-dessomante; a dessomante; a dessomaticista.
Hominologia: o Homo sapiens dessomaticus; o Homo sapiens paraprocedens; o Homo
sapiens autolucidus; o Homo sapiens parapsychicus; o Homo sapiens tenepessista; o Homo sapiens offiexista; o Homo sapiens multidimensionalis; o Homo sapiens conscientiologus.
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V. Argumentologia
Exemplologia: minicultura da Dessomatologia = a da conscin entendendo a dessoma
com base em preceitos básicos da Conscienciologia; maxicultura da Dessomatologia = a da conscin reciclando a compreensão sobre a dessoma com base em autovivências interdimensionais;
megacultura da Dessomatologia = a da conscin parapsíquica compreendendo teaticamente a dessoma desde a infância com base na multidimensionalidade consciencial lúcida vivida.
Culturologia: a cultura da Dessomatologia; a espetacularização dos rituais fúnebres na
cultura do consumo; a repulsa à imagem de doença e velhice na cultura do culto à beleza jovem;
o incômodo com o choro e o luto na cultura da felicidade artificial; a banalização do homicídio
em videogames na cultura da violência; a maturidade quanto à dessoma conquistada gradativamente nas teáticas da cultura da Parapercepciologia Interassistencial Cosmoética.
Pré-dessomante. Do ponto de vista da Holomaturologia, quanto à reação do pré-dessomante, seja por idade cronológica ou acometimento por doença terminal, eis, por exemplo, em ordem lógica, 4 posturas conscienciais quanto ao uso dos dias intrafísicos restantes.
A. Imaturas:
1. Hedonista: as ações irresponsáveis e irrefletidas; as atividades ausentes de sentido
para o próprio agente; as atividades apenas para passar o tempo; a primazia da ociosidade, frivolidade e improdutividade; a aposentadoria da autoprodutividade; a fuga à realidade.
2. Inconsequente: a negligência, por leviandade ou desconhecimento, do preparo holossomático e holopensênico para o choque dessomático; os abusos no soma, incluindo drogas lícitas
e ilícitas, perturbando a autolucidez e evocando assédios interconscienciais.
B. Maduras (evolutivamente rentáveis):
3. Proexológica: as ações das acabativas interassistenciais; o exercício da semperaprendência objetivando a próxima intermissão e ressoma; a antecipação das tarefas vindouras do autorrevezamento multiexistencial; a candidatura à maximoréxis.
4. Proativa: o preparo holossomático e holopensênico favorecendo a criação de atmosfera multidimensional sadia e favorável ao alcance mais rápido da paralucidez intermissiva; o investimento na paraperceptibilidade; a prevenção da euforex.
Heterodessoma. Sob a ótica da Psicossomatologia, quanto à reação da conscin às dessomas precedentes à própria, eis, por exemplo, em ordem lógica, 10 posturas conscienciais.
A. Imaturas:
01. Apegada: o afastamento considerado inaceitável; a busca por segurar o dessomante
com unhas e dentes; a dependência de energias do ser amado querendo o ter sempre por perto;
o sentimento de posse do outro; os recursos desmedidos para manter o organismo vivo, em detrimento da qualidade de vida. A autocura consciencial independe da cura somática.
02. Venerativa: o culto à personalidade pelo receio desta vir a extinguir-se; a convicção
errônea sobre a demonstração de afeto ser evocar a recém-consciex e não substituí-la no papel
afetivo antes representado. A melhor ajuda à neoconsciex pode ser esquecê-la por certo tempo.
03. Controladora: a aflição decorrente da consciex amada estar em espaço desconhecido, fora do controle de olhos e mãos; o incômodo com o corte da comunicação e a desinformação
sobre onde o dessomado está, qual atividade realiza e com quem se relaciona; as insistentes tentativas de comunicação parapsíquica, geralmente malsucedidas. Desapego não é desafeição.
04. Exclusivista: a dificuldade em abrir mão do interesse do outro sobre si; o medo de
ser esquecido; a esquiva de pensar no fato da neorressoma gerar o esquecimento temporário da vida tida em comum; o orgulho ferido devido às coisas não terem saído como o esperado, frustrando desejos e projetos sonhados para o outro. Na evolução grupal ninguém perde ninguém.
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05. Egocêntrica: o foco no próprio sofrimento pela perda da presença da neoconsciex
e pela falta sentida pelo egão, desfocando das necessidades do dessomante; os choros e os lamentos excessivos podendo perturbar o dessomante, fixá-lo no intrafísico e adiar a segunda dessoma,
causando frustrações pela impossibilidade de retomar as funções intrafísicas. A grande prova de
amor pode ser auxiliar o ser amado a seguir em frente sem você.
B. Maduras (evolutivamente rentáveis para todos os envolvidos):
06. Desprendida: o desapego cosmoético com dedicação assistencial ao dessomante
diante de sentença irrevogável sobre futura falência orgânica; a difícil opção pela economia de
males; o respeito ao direito de ir e vir interdimensional de toda consciência; a convicção sobre
a libertação do passado recente permitir a abertura ao porvir, sendo o mais salutar para todos.
07. Gratulatória: o levantamento do papel do ser estimado na própria vida e dos circundantes suscitando gratidão pelas aprendizagens e afetos hauridos no convívio; os pensamentos
traforistas sobre a recém-consciex auxiliando no momento crítico da transição interdimensional.
08. Autonomista: a aceitação do fato de cada consciência escolher o próprio rumo evolutivo, responder pelos atos pessoais e receber o correspondente retorno; a admissão de a atração
entre os afins reger a paralocalização; o reconhecimento do primado da autocura ou da impossibilidade de fazer no lugar de alguém o esforço a ele devido.
09. Cosmovisiológica: a admissão de todos serem muito maiores se comparados ao papel manifestado na vida humana; a aceitação do Cosmos estar sob controle inteligente; a tranquilidade e confiança de deixar o outro sob os cuidados do Maximecanismo Multidimensional Interassistencial; a paciência para delegar ao amparo extrafísico a definição da hora do reencontro.
10. Interassistencial: o foco no melhor para o outro; a utilização de tecnologias e paratecnologias assistenciais para confortar, esclarecer, aliviar o choque dessomático e favorecer as
exigidas readaptações à neorrealidade existencial; o reconhecimento da premência da bitanatose
para a saúde consciencial e a necessidade de auxiliar o dessomado a desligar-se de pessoas, subumanos, contextos, locais, hábitos e rotinas da vida mundana recém-finda.
Autodessoma. Com base na Paraprofilaxiologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
10 teáticas propostas pela Conscienciologia cuja experimentação podem evitar surpresas pós-dessomáticas inesperadas e, em certos casos, traumáticas:
01. Autenfrentamento consciencial: a identificação e qualificação das paracompanhias
atraídas pelo holopensene pessoal. Minimiza requisições assediadoras na pós-dessoma.
02. Avaliação conscienciométrica: o autoconceito realista sobre talentos e limitações.
Minimiza os desapontamentos extrafísicos devido às distorções na autoimagem.
03. Balanço existencial: a correção de rumo através da avaliação dos resultados de
priorizações, omissões e ações. Minimiza pendências essenciais produtoras de melin e melex.
04. Convívio interassistencial: o proveito dos encontros providenciais para reconciliações e interaprendizagens. Minimiza os pararrependimentos pelo desperdício de companhias.
05. Estudo retrocognitivo: a autocomprovação da inseparabilidade grupocármica nas
trocas de papéis na seriéxis. Minimiza o sentimento de perda nas separações da dessoma.
06. Planejamento proexológico: o máximo aproveitamento útil da vida humana. Minimiza perdas de tempo e oportunidades ressentidas após a dessoma.
07. Preparo holossomático: a preservação da higidez intra e extraconsciencial. Minimiza o gap de lucidez pós-dessomático derivado de desequilíbrios conscienciais.
08. Projetabilidade lúcida: a destreza nas paravivências. Minimiza o esforço de readaptação extrafísica lúcida à nova paraconjuntura existencial.
09. Teática parapsíquica: o descortino do véu interdimensional. Minimiza a obnubilação da paralucidez pelas ilusões da intrafisicalidade.
10. Tenepessologia: o treino na assistência extrafísica a padrões holopensênicos diversificados. Minimiza o tempo de recuperação para a retomada das paratarefas assistenciais.

Enciclopédia da Conscienciologia

7924

VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cultura da Dessomatologia, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa interassistencial: Interassistenciologia; Homeostático.
02. Balanço pré-evoluciólogo: Autoproexologia; Homeostático.
03. Choque consciencial: Holossomatologia; Neutro.
04. Codesaparecimento dessomático: Dessomatologia; Neutro.
05. Comitê de pararrecepção: Intermissiologia; Neutro.
06. Dessomática: Dessomatologia; Neutro.
07. Dificuldade pós-dessomática: Intermissiologia; Neutro.
08. Falência parcial dos órgãos: Somatologia; Neutro.
09. Maternidade lacrimogênica: Maternologia; Neutro.
10. Meta existencial final: Proexologia; Homeostático.
11. Posicionamento pré-dessomático: Intrafisicologia; Homeostático.
12. Previsão da autossobrevida: Autoproexogramologia; Neutro.
13. Projetor-auxiliar dessomaticista: Dessomatologia; Homeostático.
14. Recepção pós-dessomática: Intermissiologia; Homeostático.
15. Tanatofobia: Parapatologia; Nosográfico.

A CULTURA DA DESSOMATOLOGIA PROPÕE O DESAFIO:
ENFRENTAR, RECICLAR E DEPURAR A PRÓPRIA REALIDADE CONSCIENCIAL E, ASSIM, CONQUISTAR MELHORES
CONDIÇÕES DESSOMÁTICAS PARA SI E PARA OUTROS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já pesquisou os efeitos das teáticas conscienciológicas na própria visão sobre o descarte somático? Na escala de 1 a 5, em qual nível você avalia
a coerência entre os conhecimentos hauridos e as reações emocionais diante da perspectiva da
própria dessoma e da alheia?
Bibliografia Específica:
1. Vieira, Waldo; Homo sapiens pacificus; 1.584 p.; 413 caps.; 24 seções; 403 abrevs.; 434 enus.; 484 estrangeirismos; 1 foto; 37 ilus.; 5 índices; 1 microbiografia; 240 sinopses; 36 tabs.; 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 70 a 75, 181, 182 e 924.
2. Idem; Homo sapiens reurbanisatus; 1.584 p.; 479 caps.; 24 seções; 139 abrevs.; 597 enus.; 413 estrangeirismos; 102 filmes; 1 foto; 40 ilus.; 5 índices; 3 infográficos; 1 microbiografia; 102 sinopses; 25 tabs.; glos. 241 termos;
7.665 refs.; alf.; geo.; ono.; 29 x 21 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. Gratuita; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; 2004; páginas 524 a 529, 543 a 546, 639 a 644, 770 a 772, 879 a 881
e 941 a 1.017.
3. Idem; Projeciologia: Panorama das Experiências da Consciência Fora do Corpo Humano; 1.248
p.; 525 caps.; 18 seções; 150 abrevs.; 1 foto; 43 ilus.; 4 índices; 1 microbiografia; 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 141 a 148, 187 a 189, 326 a 334, 727 a 729 e 931 a 935.
4. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; 1.058 p.; 700 caps.; 40 seções; 147 abrevs.; 600 enus.;
8 índices; 2 tabs.; 300 testes; glos. 280 termos; 5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Instituto Internacional de Projeciologia; Rio de Janeiro, RJ; 1994; páginas 153, 163, 167, 214, 233, 403, 477, 479, 595, 598, 599, 607 e 609
a 611.
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CULTURA DA HOLOMATUROLOGIA
(DISCERNIMENTOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cultura da Holomaturologia é o cabedal de conhecimentos teáticos, o padrão de comportamentos, o conjunto de costumes e o corpo de valores evolutivos implantados por
grupo de consciências interessadas em estudos, pesquisas, técnicas e práticas das manifestações
da maturidade consciencial integral, cosmoética, multidimensional e holossomática.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cultura vem do idioma Latim, cultura, ―ação de cuidar, tratar;
venerar (no sentido físico e moral)‖, e por extensão, ―civilização‖. Surgiu no Século XV. O primeiro elemento de composição holo provém do idioma Grego, hólos, ―total; completo; inteiro‖.
O termo maturidade procede do idioma Latim, maturitas, ―maturidade; madureza; maturação;
maduração; tempo próprio; o maior grau de desenvolvimento; complemento; perfeição‖. Surgiu
em 1873. O segundo elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, ―Ciência; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Cultura da Maturologia Consciencial. 2. Cultura da Maturologia
Holossomática. 3. Cultura da Desenvolvimentologia Consciencial. 4. Cultura da Evoluciologia
Consciencial. 5. Cultura da Discernimentologia Evolutiva.
Neologia. As 3 expressões compostas cultura da Holomaturologia, cultura intrafísica da
Holomaturologia e cultura extrafísica da Holomaturologia são neologismos técnicos da Discernimentologia.
Antonimologia: 1. Cultura da infantilização. 2. Cultura da imaturidade. 3. Cultura do
ignorantismo. 4. Cultura baratrosférica. 5. Cultura da calourice evolutiva.
Estrangeirismologia: a aprendizagem do modus vivendi maturológico; o intercâmbio de
expertises evolutivas; os feedbacks providenciais; o upgrade autevolutivo promovido pela congregação de interessados no labor conjunto em prol da madurez consciencial.
Atributologia: predomínio das percepções extrassensoriais, notadamente do autodiscernimento quanto à Evoluciologia Lúcida.
Coloquiologia: a recusa ao pensamento comodista de deixar-se amadurecer naturalmente.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal do autodiscernimento evolutivo; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os grupopensenes; a grupopensenidade; a instalação e sustentação de holopensene pró-evolutivo; o empenho pela potencialização cosmoética do materpensene com a convergência de
megatrafores funcionantes.
Fatologia: a reunião de consciências com o objetivo comum de estudar, pesquisar, identificar e experimentar posturas maduras; a formação de comunidade de adultos lúcidos; a coleção
ímpar de casos sobre o desenvolvimento consciencial; os debates de neoideias favorecendo as
conscientizações evolutivas; o intercâmbio de experiências; a complementação de saberes; o preenchimento de lacunas cognitivas; o compartilhamento de êxitos e fracassos na aplicação de neoverpons; o aperfeiçoamento de métodos evolutivos; o contraexemplo às infantilizações culturais;
a primazia da interassistência; a consolidação do vínculo consciencial; as teáticas para a maturescência consciencial sugeridas pela Conscienciologia; o empenho pelo estabelecimento de convívio maduro proposto pela Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI).
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Parafatologia: a perspectiva holossomática e pluriexistencial da maturidade; a integração do amadurecimento somático, energético, emocional e mentalsomático; as práticas energéticas propiciando a expansão da lucidez; a autovivência do estado vibracional (EV) profilático;
o inventário de sinaléticas energéticas parapsíquicas pessoais; as vivências parafenomênicas favorecendo a ampliação das mundividências; o cruzamento de parapercepções; o consenso quanto
aos conteúdos dos parafenômenos experienciados em conjunto; as projeções grupais assistidas;
o grupo volitativo; as habilitações para o estabelecimento de paraconexões sadias; o exame dos
procedimentos favorecedores do entrosamento com equipex; a busca pelo desembaraço evolutivo
multidimensional; o empenho pelo estabelecimento de paraconvívio com a Comunidade Conscienciológica Cosmoética Extrafísica (CCCE).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holossomático dos veículos conscienciais integrados;
o sinergismo maxiproexológico na conjugação de trafores dos componentes do grupo evolutivo;
o sinergismo gesconológico no intercâmbio de bagagens experienciais sadias.
Principiologia: o princípio da evolução conjunta interassistencial; a teática do princípio
da descrença (PD); o princípio conscienciocêntrico; o princípio da afinidade; o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP).
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC).
Teoriologia: a teoria da holomaturidade consciencial; a teoria do Homo sapiens serenissimus; a teoria do Homo sapiens reurbanisatus.
Tecnologia: a técnica da invéxis; a técnica da recéxis; as técnicas energéticas; as técnicas parapsíquicas; as técnicas conscienciométricas; as técnicas consciencioterápicas; a técnica
de autorreflexão evolutiva.
Voluntariologia: os voluntários da tares.
Laboratoriologia: as vivências e reflexões nos laboratórios conscienciológicos.
Colegiologia: as pesquisas e debates dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
Efeitologia: os efeitos recinológicos da vontade firme; os efeitos harmonizadores do
bem-estar evolutivo; os efeitos cosmovisiológicos da recuperação de cons; os efeitos motivadores
do bom exemplo cosmoético; os efeitos profiláticos da constatação de repercussões das más condutas; os efeitos assistenciais da doação do próprio labcon; os efeitos equilibradores do suporte
holossomático fornecido por grupo evolutivo coeso; os efeitos evolutivos do agrupamento de pessoas dispostas a enfrentar o nível pessoal de maturidade.
Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses evolutivas.
Ciclologia: o ciclo aprender-ensinar; o ciclo ressomático restringimento-recuperação-expansão da autolucidez; o ciclo assim-desassim; o ciclo de primeneres (cipriene).
Enumerologia: o compartilhamento de casuísticas pessoais; o compartilhamento de fatuísticas conhecidas; o compartilhamento de parafenômenos vivenciados; o compartilhamento de
técnicas superadoras; o compartilhamento de experimentos frustros; o compartilhamento de ideias captadas; o compartilhamento de compreensões evolutivas.
Binomiologia: o binômio autocontrole-autorreciclagem; o binômio tacon-tares.
Interaciologia: a interação observações recíprocas–interlocuções esclarecedoras.
Crescendologia: o crescendo evolutivo terrestre hospital consciencial–escola maturológica.
Trinomiologia: o trinômio da holomaturidade autodiscernimento-autocosmoética-interassistência; o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-paraperceptibilidade; o trinômio teática-verbação-autocoerência; o trinômio empatia-paciência-respeito; o trinômio intercompreensão-intercooperação-interassistência; o trinômio holofilosófico Megafraternidade-Universalismo-Cosmoética; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
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Polinomiologia: o polinômio boa vontade–boa intenção–bom senso–autodiscernimento;
o polinômio fitoconvivialidade-zooconvivialidade-homineconvivialidade-paraconvivialidade.
Antagonismologia: o antagonismo maturidade / imaturidade.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia; a maturofilia; a neofilia; a conscienciofilia; a sociofilia;
a energofilia; a parapsicofilia; a amparofilia.
Mitologia: a eliminação do mito da automutação imediata.
Holotecologia: a maturoteca; a evolucioteca; a consciencioteca; a cognoteca; a energeticoteca; a parafenomenoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Discernimentologia; a Evoluciologia; a Interassistenciologia;
a Parapercepciologia; a Cosmoeticologia; a Priorologia; a Holossomatologia; a Mentalsomatologia; a Voliciologia; a Cosmovisiologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o verbetógrafo;
o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana; a verbetógrafa;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens holomaturologus; o Homo sapiens megatraforisticus;
o Homo sapiens orthopensenicus; o Homo sapiens autoconscientialis; o Homo sapiens sensatus;
o Homo sapiens homeostaticus; o Homo sapiens evolutiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cultura intrafísica da Holomaturologia = a implantada por grupo de
conscins convivendo em Cognópolis Conscienciológica; cultura extrafísica da Holomaturologia
= a implantada por grupo de consciexes convivendo em paraprocedência cursista.
Culturologia: a cultura da Holomaturologia; a cultura da Interassistenciologia Parapsíquica Cosmoética; a cultura da Recinologia Cosmoética; a cultura da Dessomatologia; a cultura da Tenepessologia; a cultura tertuliana; a cultura conscienciológica.
Compartimentação. Amadurecer é processo e não estado, dificilmente ocorrendo de
modo igualitário em todas as manifestações conscienciais. Em função de preferências e dedicações, na presente ressoma ou em existências pretéritas, intra e extrafísicas, a mesma consciência
pode apresentar níveis diferenciados de automaturidade nos diferentes campos vivenciais.
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Tecnicidade. Cada consciência, tendo evoluído de modo singular, adquiriu cognições,
competências e técnicas, cujas aplicações incorporadas às condutas cotidianas geralmente surgem
de modo tão espontâneo a ponto de nem evidenciar, para o usuário, a tecnicidade envolvida. Tal
acervo experiencial particular pode servir de exemplo e modelo a quem privilegiou diferentes especialidades no desenvolvimento evolutivo pessoal.
Comparação. Nos diversificados campos vivenciais possíveis, os componentes do grupo
evolutivo alternam 3 condições, listadas em ordem lógica, seguidas de possibilidades evolutivas:
1. Abaixo da média grupal: aprendem com os esclarecimentos técnicos a constatação
da exequibilidade de condutas maduras e o empenho na imitação lúcida de procedimentos evolutivos; ensinam por meio dos erros e acertos nas tentativas de amadurecimento; enfrentam voluntariamente a situação pró-superação derivada do constrangimento natural de permanecer imaturo
diante dos olhares mais maduros da média dos compassageiros.
2. Na média grupal: aprendem e ensinam por meio da complementação de experiências, cognições, métodos e ponderações; enfrentam voluntariamente a situação pró-sustentação derivada do compromisso grupal implícito de evitação de recaídas diante dos olhares solidários da
média dos compassageiros.
3. Acima da média grupal: aprendem com a paciência, didática e consideração às diferenças cognitivas exigidas à eficácia tarística e com as achegas inusitadas de não especialistas
elucidando possíveis pontos cegos; ensinam por meio da exemplificação de procedimentos autevolutivos exitosos e a performance traforista; enfrentam voluntariamente a situação pró-aperfeiçoamento derivada da responsabilidade autoimposta de produzir e progredir no amadurecimento
diante dos olhares ávidos de saberes da média dos compassageiros.
Patrimônio. Na cultura da Holomaturologia, tais trocas são potencializadas devido
a cada integrante assumir lucidamente a alternância entre as tarefas de professor e aluno, conforme o contexto e / ou tarefa, instalando o ciclo contínuo ensino-aprendizagem e fornecendo patrimônio evolutivo raríssimo.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cultura da Holomaturologia, indicados para a expansão
das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
02. Apreço pela autolucidez: Autolucidologia; Homeostático.
03. Autoconsciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Autodiscernimento: Holomaturologia; Homeostático.
05. Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional: Conviviologia; Homeostático.
06. Cultura conscienciocêntrica: Autoproexologia; Homeostático.
07. Cultura da Dessomatologia: Seriexologia; Homeostático.
08. Cultura tertuliana: Tertuliologia; Homeostático.
09. Geopolítica desassediadora: Consciencioterapia; Neutro.
10. Holomaturologia: Evoluciologia; Homeostático.
11. Infantilização social: Sociologia; Nosográfico.
12. Radicação vitalícia na Cognópolis: Ressomatologia; Homeostático.
13. Top da automaturidade: Automaturologia; Homeostático.
14. Trinômio da holomaturidade: Holomaturologia; Homeostático.
15. Vínculo consciencial: Conscienciocentrologia; Homeostático.

Enciclopédia da Conscienciologia

7929

NA CULTURA DA HOLOMATUROLOGIA, A APTIDÃO PARA
DISCERNIR É EXERCIDA, VALORIZADA E APERFEIÇOADA
NA BUSCA POR PRIMORES SUTIS E DISLATES VELADOS,
OBJETIVANDO EXPANDIR AS COGNIÇÕES EVOLUTIVAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa de culturas maturológicas? Qual o nível pessoal de contribuição, entrosamento e resultados evolutivos?
A. L.
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CULTURA DA RESILIÊNCIA
(EVOLUCIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cultura da resiliência é a expressão, pessoal ou coletiva, do conjunto de
conhecimentos, valores, princípios, atitudes, hábitos, comportamentos e iniciativas adotados pelas
conscins, homens ou mulheres, atiladas quanto à capacidade de se adaptar, resistir ou recobrar perante as adversidades.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra cultura vem do idioma Latim, cultura, ―ação de cuidar, tratar;
venerar (no sentido físico e moral)‖, e por extensão, ―civilização‖. Apareceu no Século XV. O vocábulo resiliência deriva do idioma Inglês, resilience, ―elasticidade; capacidade rápida de
recuperação‖, e este do idioma Latim, resiliens, particípio presente de resilire, ―saltar para trás;
voltar; ser impelido, relancado; repuxar; recuar precipitadamente; fugir; esquivar-se‖. Surgiu, no
idioma Inglês, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Forma cultural pró-resiliência. 2. Cultura da superação. 3. Cultura
da adaptabilidade existencial. 4. Cultura da resistência consciencial.
Neologia. As duas expressões compostas cultura primária da resiliência e cultura avançada da resiliência são neologismos técnicos da Evoluciologia.
Antonimologia: 01. Cultura da vitimização. 02. Cultura da resignação. 03. Cultura
derrotista. 04. Cultura do conformismo. 05. Cultura da sinistrose. 06. Cultura da fracassomania. 07. Apedeutismo quanto à resiliência. 08. Valorização das vulnerabilidades. 09. Cultura
da resistência ineficaz. 10. Cultura antievolutiva.
Estrangeirismologia: o bounce back; o withstand stress; o recovery; o build back better
após as adversidades; a loss avoidance; o fechamento do locus minoris resistentiae; a oportunidade do turning point.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto ao senso de superação.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenses trivocabulares relativos ao tema: – Podemos
nossas vulnerabilidades. Ultrapassemos as dificuldades. Enfrentemos riscos calculados. Evolução significa megaperseverança. Evolução requer superação. Resiliência: investimento oportuno.
Resiliência: cultura evolutiva.
Coloquiologia. Dentro do coloquialismo, eis 7 expressões populares concernentes à temática: ser duro na queda; o ato de fazer do limão limonada; o ato de não deixar a peteca cair;
o ato de dar a volta por cima; o ato de aguentar a barra; a virada de mesa; a vontade javalínica
de virar o jogo.
Ortopensatologia: – “Resiliência. Toda consciência pode adquirir uma resiliência racionalmente elástica por meio da interassistencialidade cosmoética”.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da resiliência; o holopensense coletivo da resiliência; o holopensene pessoal da Recexologia; o holopensene da superação das adversidades; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os reciclopensenes;
a reciclopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; a identificação de autopensenes e exopensenes de autodemérito facilitando as superações; a resiliência na reeducação pensênica
cosmoética e otimista; a preponderância do pen sobre o sen nos momentos de adversidade.
Fatologia: a resiliência consciencial; a adaptabilidade; a flexibilidade; a interdisciplinariedade do termo resiliência; a adversidade; a vulnerabilidade; a situação estressora; o gargalo; os
dramas pessoais; o risco; as mudanças no meio ambiente aumentando a probabilidade de ocorrên-
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cia de calamidades climáticas; os aglomerados populacionais aumentando a exposição das pessoas ao risco; as estratégias para a mitigação de riscos a vítimas, perdas e danos em desastres
naturais ou antropogênicos; o Escritório para Redução de Riscos de Desastres (UNISDR) da Organização das Nações Unidas (ONU) trabalhando em prol da construção e disseminação da cultura da resiliência em comunidades e nações; o gerenciamento de riscos; o mapeamento das possíveis situações estressoras; a profilaxia de acidentes de percurso; o plano de contingência; o plano de resposta a emergências; o plano de continuidade; as lições aprendidas com as experiências
negativas; as reciclagens existenciais; os desafios superados; a abordagem positiva; a opção de
manter o bom humor perante os contrafluxos; o foco no prioritário; a visão traforista; a cosmovisão das macromanifestações da Cosmoética Destrutiva; o olhar de amparador ao valorizar o lado
melhor das conscins e das situações; o ato de sobrepairar e não valorizar os percalços; a escolha
entre crise de crescimento e crise de sofrimento; o momento de crise transformado em oportunidade de autossuperação exemplarista; a oportunidade de interassistência; o apoio das amizades
evolutivas nos momentos críticos; a construção da cultura da resiliência em grupo de intermissivistas; o fato de toda consciência ter rol de autossuperações; a exposição das dificuldades transpostas ao modo de impactoterapia contra queixas e lamentações; a assunção de trafores e responsabilidades no momento difícil; a conscientização das diretrizes da programação existencial ampliando a resiliência; o obstáculo transformado em trampolim evolutivo; a coragem de recomeçar
do zero dos refugiados; a maxidissidência ideológica; o contragolpe evolutivo; o continuísmo nas
renovações pessoais; a inteligência na antecipação das crises de crescimento; a lição de vida;
o nível de resiliência proporcional à Escala Evolutiva das Consciências; a transformação da tragédia circunjacente em teste de imperturbabilidade; a aplicação da inteligência evolutiva (IE);
o caminho para a desperticidade.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal indicando a saída em situações estressoras; a resiliência holossomática; a sustentabilidade energética; a resistência à pressão extrafísica assediadora contrária à assistência e às decisões de destino; a amparabilidade; os amparadores extrafísicos inspirando em momentos difíceis; o desenvolvimento da projetabilidade lúcida (PL) e do parapsiquismo interassistencial exigindo resiliência; a projeção consciente precognitiva preparando a conscin para futura
adversidade; o desempenho assistencial multidimensional proporcional ao nível de resiliência;
a retrocognição de superações críticas em vidas pretéritas e períodos intermissivos aumentando
a resiliência atual; a paragenética resiliente; o macrossoma enquanto indicador de resiliência;
a saída da Baratrosfera; a conclusão do Curso Intermissivo (CI) como potencializador da resiliência; a resiliência da equipe extrafísica (equipex) atuando na reurbanização extrafísica (reurbex);
a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF).
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo resiliência–desenvolvimento sustentável; o sinergismo
recéxis-recin; o sinergismo de trafores sustentando a resiliência grupal.
Principiologia: o princípio de causa e efeito; o princípio inteligente de não brigar com
os fatos; o princípio da adaptabilidade; o princípio da prioridade compulsória (PPC); o princípio
do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio “isso também passa”.
Codigologia: a resiliência no código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de
Cosmoética (CGC).
Teoriologia: a teoria das reurbexes; a teoria da Evoluciologia.
Voluntariologia: os voluntários das organizações humanitárias trabalhando no front
dos eventos de desastres; os voluntários tenepessistas assistindo no backstage conscins e consciexes; o voluntariado nas Instituições Conscienciocêntricas (ICs) no contrafluxo da Socin; o paravoluntariado na reurbex.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Autevoluciologia; o laboratório
conscienciológico da Autoparageneticologia; o laboratório conscienciológico da Autopensenologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Evoluciologia; o Colégio Invisível da Pararreurbanologia; o Colégio Invísivel da Recexologia.
Efeitologia: o planejamento reduzindo os efeitos da crise; os efeitos da resiliência na
autoconfiança; a resiliência individual enquanto efeito da grupalidade sadia; o efeito das redes
de interassistência na Cognópolis reforçando a resiliência do intermissivista na manutenção do
vínculo paraprocedencial.
Neossinapsologia: a formação de neossinapses para o desenvolvimento da cultura da
resiliência.
Ciclologia: os ciclos da Natureza; o ciclo espiral adversidade-superação; o ciclo construção-descontrução-reconstrução; o ciclo experimental sondagem-diagnóstico-solução aplicado
aos problemas pessoais e grupais; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo evolutivo pessoal.
Enumerologia: a consciência resiliente; a equipe resiliente; a empresa resiliente; a instituição resiliente; a comunidade resiliente; a cidade resiliente; o planeta resiliente.
Binomiologia: o binômio resiliência-trafores; o binômio vulnerabilidade-trafares; o binômio sinalética-alarme; o binômio risco-perigo; o binômio oportunidade–momento de mudança; o binômio trafor-autossuperação; o binômio resiliência-exemplarismo.
Interaciologia: a interação adaptativa Genética-Paragenética-Mesologia; a interação
fatos-parafatos; a interação reurbanização extrafísica (reurbex)–reurbanização intrafísica (reurbin); a interação resiliência individual–resiliência grupal.
Crescendologia: a resiliência no estágio de recomposição do crescendo do curso grupocármico; o crescendo esforço pessoal–evolução grupal; o crescendo da evolução planetária hospital-escola.
Trinomiologia: o trinômio das estratégias resistência-adaptação-transformação; o trinômio ameaça-vulnerabilidade-exposição; o trinômio intensidade-duração-repetição dos eventos
estressores; o trinômio conhecimento-inovação-educação; o trinômio da decisão aqui-agora-já.
Polinomiologia: o polinômio forças-fraquezas-oportunidades-ameaças; o polinômio mitigação-preparação-resposta-recuperação; o polinômio prevenção-precaução-prudência-proteção; o polinômio soma resiliente–energossoma resiliente–psicossoma resiliente–mentalsoma resiliente.
Antagonismologia: o antagonismo autossuperação / autovitimização; o antagonismo
resiliência / vulnerabilidade; o antagonismo livre arbítrio / determinismo; o antagonismo ação
/ inércia; o antagonismo crise de crescimento / crise de sofrimento; o antagonismo imprevisibilidade / previsibilidade; o antagonismo eustresse / estresse.
Politicologia: as políticas públicas para o desenvolvimento da resiliência.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo.
Filiologia: a evoluciofilia.
Sindromologia: a superação da síndrome da vitimização.
Mitologia: o fim do mito de os desastres naturais serem causados pelo descontentamento dos deuses; a erradicação do mito das adversidades pessoais como decorrência da vontade divina; o mito de a Fênix ressurgir das cinzas.
Holotecologia: a evolucioteca; a maturoteca; a recexoteca; a reurbanoteca; a traforoteca; a volicioteca; a consciencioteca.
Interdisciplinologia: a Evoluciologia; a Pararreurbanologia; a Holocarmologia; a Perdologia; a Adaptaciologia; a Prevenciologia; a Profilaxiologia; a Recexologia; a Reeducaciologia;
a Voliciologia; a Holomaturologia.
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IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin resiliente; a conscin polivalente; a conscin motivada; a conscin
traforista; a conscin lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial.
Masculinologia: o pré-serenão vulgar; o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o proexista; o reeducador;
o epicon lúcido; o evoluciente; o exemplarista; o reciclante existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o pesquisador; o projetor consciente; o voluntário; o tocador de
obra; o homem de ação.
Femininologia: a pré-serenona vulgar; a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a compassageira evolutiva; a completista; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a proexista; a reeducadora;
a epicon lúcida; a evoluciente; a exemplarista; a reciclante existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a pesquisadora; a projetora consciente; a voluntária; a tocadora de
obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens resiliens; o Homo sapiens recuperator; o Homo sapiens
adaptabilis; o Homo sapiens activus; o Homo sapiens technologicus; o Homo sapiens reurbanisatus; o Homo sapiens evolutiens.
V. Argumentologia
Exemplologia: cultura primária da resiliência = aquela implantada por determinada
comunidade para superar os perigos de desastres naturais; cultura avançada da resiliência
= aquela vivenciada teaticamente pelo amplo espectro da população do planeta Terra para superar
as adversidades ao longo das séries existenciais.
Culturologia: a cultura da resiliência; a cultura do soerguimento; a cultura da perseverança. a cultura da mudança; a cultura do desenvolvimento sustentável; a cultura da difusão do
conhecimento; a cultura da prevenção; a cultura da ciência; a cultura das reurbanizações intra
e extrafísica; a cultura da paz; a cultura da Holomaturologia.
Transdisciplinologia. Pela ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 8 disciplinas pertencentes às Ciências Biológicas, Exatas ou Humanas, relacionadas ao
estudo da resiliência:
1. Administração.
2. Ecologia.
3. Engenharia dos Materiais.
4. Física.
5. Medicina.
6. Psicologia.
7. Redução dos Riscos de Desastre.
8. Sociologia.
Caracterologia. De acordo com a Conscienciometrologia, eis, por exemplo, em ordem
alfabética, 20 traços relevantes para o desenvolvimento da cultura da resiliência:
01. Abertismo.
02. Agilidade.
03. Autonomia.
04. Bom humor.
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05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Comunicabilidade.
Conectividade.
Convivialidade.
Coragem.
Criatividade.
Criticidade.
Despojamento.
Determinação.
Flexibilidade.
Liderança.
Organização.
Otimismo.
Perseverança.
Precaução.
Proatividade.
Vontade.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cultura da resiliência, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Adaptabilidade: Adaptaciologia; Neutro.
02. Adversidade: Holocarmologia; Nosográfico.
03. Autossuperação específica: Experimentologia; Homeostático.
04. Binômio resiliência-exemplarismo: Interassistenciologia; Homeostático.
05. Contragolpe evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
06. Crise de crescimento: Recexologia; Neutro.
07. Cultura da Holomaturologia: Discernimentologia; Homeostático.
08. Efeito fênix: Reciclologia; Homeostático.
09. Evento natural reurbanizador: Pararreurbanologia; Homeostático.
10. Evoluciologia: Pensenologia; Homeostático.
11. Know-how evolutivo: Evoluciologia; Homeostático.
12. Recobramento: Recexologia; Neutro.
13. Resiliência consciencial: Holomaturologia; Neutro.
14. Ruptura do equilíbrio: Evoluciologia; Neutro.
15. Soerguimento ortoexemplificador: Autovoliciologia; Homeostático.

RUMO À ERA CONSCIENCIAL NESTE PLANETA, O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DA RESILIÊNCIA SE FORTALECE NA INTERASSISTENCIALIDADE E NAS SUPERAÇÕES PRÓ-EVOLUTIVAS, INDIVIDUAIS E GRUPAIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já alcançou qual patamar de desenvolvimento
pessoal da cultura da resiliência? Vem contribuindo para aumentar o nível de resiliência de outras consciências?
Bibliografia Específica:
1. Couto, Cirleine; Contrapontos do Parapsiquismo: Superação do Assédio Interconsciencial Rumo à Desassedialidade Permanente Total; pref. Waldo Vieira; revisoras Helena Araújo; & Erotides Louly; 208 p.; 2 seções; 18
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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 18 a 20.
2. Ferraro, Cristiane; Paragenética Resiliente: Abordagem Introdutória; Artigo; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 15; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu,
PR; Janeiro-Março, 2011; páginas 141 a 153.
3. Machado, Cesar; Antivitimização: Alicerce para a Autevolução; pref. Alexandre Zaslavsky; 324 p.; 3 seções; 19 caps.; 65 abrevs.; 5 cronologias; 120 enus.; 35 questionamentos; 3 testes; 5 tabs.; glos. 256 termos; 215 refs.;
1 webgrafia; alf.; 50 estrangeirismos; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2016;
páginas 170, 219 e 228.
4. Vieira, Waldo; Dicionário de Argumentos da Conscienciologia; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 1.572 p.; 1 blog; 21 E-mails; 551 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 18 fotos; glos. 650 termos; 19 websites; alf.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; páginas 57, 612 a 621,
810 a 819, 859 e 933 a 935.
5. Idem; Léxico de Ortopensatas; revisores Equipe de Revisores do Holociclo; 2 Vols.; 1.800 p.; Vols.
1 e 2; 1 blog; 652 conceitos analógicos; 22 E-mails; 19 enus.; 1 esquema da evolução consciencial; 17 fotos; glos. 6.476
termos; 1.811 megapensenes trivocabulares; 1 microbiografia; 20.800 ortopensatas; 2 tabs.; 120 técnicas lexicográficas;
19 websites; 28,5 x 22 x 10 cm; enc.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2014; página 1.455.
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; páginas 164, 184, 304 e 349.
7. Idem; 700 Experimentos da Conscienciologia; revisores Ana Maria Bonfim; Everton Santos; & Tatiana
Lopes; 1.088 p.; 40 seções; 100 subseções; 700 caps.; 147 abrevs.; 1 blog; 1 cronologia; 100 datas; 20 E-mails; 600 enus.;
272 estrangeirismos; 1 fórmula; 1 foto; 1 microbiografia; 56 tabs.; 57 técnicas; 300 testes; 21 websites; glos. 280 termos;
5.116 refs.; alf.; geo.; ono.; 28,5 x 21,5 x 7 cm; enc.; 3ª Ed. rev. e amp.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2013; página 626.
Webgrafia Específica:
1. Alexander, David; Resilience and Disaster Risk Reduction: an Etymological Journey; Artigo; Natural
Hazards and Earth System Sciences; Revista; Göttingen; Alemanha; Vol. 13; N. 11; 2013; 1 abrev.; 2 diagramas;
1 E-mail; 2 enus.; 5 fotos; 70 refs.; disponível em <http://www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/13/2707/2013/doi:10.5194/
nhess-13-2707-2013>; acesso em: 18.05.17; 14h51min.
2. International Strategy for Disaster Risk Reduction (UNISDR); Como Construir Cidades Mais
Resilientes: um Guia para Gestores Publicos Locais (How to Make Cities More Resilient-A Handbook for Mayors and
Local Government Leaders Nações Unidas para Redução de Riscos de Desastres);PDF; coord. projeto, edit. executiva
Helena Valdés, et al; introd. Joey Salceda; pref.; Margareta Wahlstrom; & David Cadman; trads. Sarah Cartagena;
& Audrey Frischknecht; 102 p.; 3 caps.; 4 anexos; 77 enus.; 1 estatística; 17 exemplos 1 fórmula; 10 fotos; 4 gráfs.;
6 ilus.; 1 mapa; 3 microbiografias; 2 organograma; 52 siglas; 5 tabs.; 45 websites; 45 endereços; Genebra, Suíça; Novembro, 2012; disponível em:<www.unisdr.org/files/ 26462_guia gestores publi cosweb.pdf>; acesso em 10.03.17; 09h44min.
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CULTURA DE PAZ
(PACIFISMOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cultura de paz é a expressão, pessoal ou coletiva, do conjunto de valores,
atitudes, comportamentos, iniciativas, pensamentos, sentimentos e energias adotados pelas consciências lúcidas, comprometidas com a Cosmoética, o Pacifismo e o Universalismo, pautando-se
pelo respeito a toda forma de vida em evolução e a interconvivialidade fraterna perante a diversidade consciencial.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. A palavra cultura vem do idioma Latim, cultura, ―ação de cuidar, tratar; venerar (no sentido físico e moral)‖, e por extensão, ―civilização‖. Surgiu no Século XV. O vocábulo paz procede também do idioma Latim, pax, ―paz; estado de paz; tratado de paz‖. Apareceu no
Século XII. A expressão cultura de paz foi utilizada pela primeira vez em 1986 pelo educador peruano Felipe Estanislao Mac Gregor Rolino (1914–2004).
Sinonimologia: 1. Cultura pacifista. 2. Cultura do pacifismo. 3. Cultura do antibelicismo. 4. Multicognição pacifista.
Neologia. As duas expressões compostas cultura de paz primária e cultura de paz avançada são neologismos técnicos da Pacifismologia.
Antonimologia: 1. Cultura de guerra. 2. Cultura da violência. 3. Socin patológica.
4. Planeta-hospital.
Estrangeirismologia: a pax romana; as máximas da contracultura: peace and love, make
love not war; o modus vivendi pacífico; a restorative justice na resolução de conflitos; a paix
mondiale.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade do maxifraternismo autovivenciado.
Megapensenologia. Eis 3 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Paz: profilaxia definitiva. Paz: conquista intraconsciencial. Guerra: megaidiotismo cultural.
Coloquiologia. Eis expressão popular referente à temática: – Quando 1 não quer, 2 não
brigam.
Citaciologia: – “Não existe caminho para a paz. A paz é o caminho.” (Mohandas Karamchand Gandhi,1869–1948).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da pacificação interconsciencial; os ortopensenes;
a ortopensenidade; os cosmoeticopensenes; a cosmoeticopensenidade; os benignopensenes; a benignopensenidade; os harmonopensenes; a harmonopensenidade; a autopensenização pacifista.
Fatologia: a vacina contra a violência; a resolução pacífica das contendas; a mediação;
a negociação; a conciliação; a Justiça Restaurativa; a Justiça Terapêutica; os conflitos inerentes ao
relacionamento interconsciencial; a educação em valores sem preço; os valores universais; a espetacularização da violência; o dicionário cerebral bélico; a violência da indiferença; os idiotismos
culturais violentos; o belicismo como a megassociopatia; o belicismo automimético; a encruzilhada evolutiva; a humanização como oposição à violência; as Unidades de Polícia Pacificadora
(UPPs); a diferença entre agressividade e violência; a inteligência evolutiva (IE) intrínseca na
escolha pela paz; as minas terrestres existentes em 103 países (Ano-Base: 2011); a desminagem
humanitária; a conversão militar; as crises humanitárias; a organização Médicos sem Fronteiras;
a Anistia Internacional laureada com o Nobel da Paz em 1977; o Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Direitos Humanos; a Universidade da Paz; os programas internacionais pró-paz
da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO); a Década
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Internacional para uma Cultura de Paz e Não-Violência para as Crianças do Mundo (2001-2010); o Ano Internacional da Cultura de Paz (2000); a notificação da violência; o abate humanitário de animais; a valorização do diferente; a escuta empática; o diálogo; a comunicação participativa; a livre circulação da informação; as liberdades fundamentais; a liberdade para evoluir;
o acolhimento; a Megaeuforização.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a mediação multidimensional; a parasserenidade; a Central Extrafísica da Fraternidade (CEF); a paracultura de
paz das comunexes avançadas; a megautopacificação dos Serenões.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo pacificação íntima–pacificação interconsciencial.
Principiologia: o princípio cosmoético do não acumpliciamento com a violência; o princípio da maxifraternidade; o princípio de objetivar o melhor para todos; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC); o código grupal de Cosmoética
(CGC); os códigos pacifistas.
Teoriologia: a teoria da Era da Parceria (pacifista); a teoria da Era da Dominação (belicista); a teoria da evolução consciencial.
Tecnologia: as técnicas evolutivas de autopacificação; as técnicas paradiplomáticas na
resolução de conflitos.
Voluntariologia: o voluntariado das organizações humanitárias internacionais; o voluntariado das Instituições Conscienciocêntricas (ICs).
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico radical da Heurística (Serenarium);
o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da Paraeducação; o laboratório conscienciológico da
Evoluciologia; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Serenões; o Colégio Invisível dos Evoluciólogos;
o Colégio Invisível da Pacifismologia; o Colégio Invisível dos Invexólogos; o Colégio Invisível
dos Recexólogos.
Efeitologia: o efeito desassediador da paz; o efeito da Comunidade Conscienciológica
Cosmoética Internacional (CCCI) na construção da paz mundial.
Neossinapsologia: as neossinapses adquiridas nas recins da conscin antibelicista.
Ciclologia: o ciclo parceria-cooperação; o ciclo negociação-pacificação; o ciclo conflito-mediação-conciliação; o ciclo educação-diálogo-cooperação.
Enumerologia: o conflito intraconsciencial; o conflito interconsciencial; o conflito intergrupal; o conflito intergeracional; o conflito interracial; o conflito intergovernamental; o conflito
intercontinental.
Binomiologia: o binômio violência real–violência imaginária; o binômio reciprocidade-solidariedade.
Interaciologia: a interação Socin Pacífica–Sociex Avançada; a interação diplomaciaparadiplomacia.
Crescendologia: o crescendo patológico negligência-violência; o crescendo paz interior–paz exterior; o crescendo enfoque curativo–enfoque preventivo da violência; o crescendo
competitividade-cooperação; o crescendo exclusão-inclusão.
Trinomiologia: o trinômio violência-poder-autoridade; o trinômio vítimas–perpetradores–espectadores da violência; o trinômio anticonflitividade–pacificação íntima–serenismo;
o trinômio igualdade política–equidade social–diversidade cultural; o trinômio holofilosófico
Cosmoética-Megafraternismo-Universalismo.
Polinomiologia: o polinômio tempo-lugar-cultura-sociedade; o polinômio simplicidade
voluntária–conforto essencial–desenvolvimento sustentável–responsabilidade planetária; o polinômio CCCI–Cognópolis–Estado Mundial–Era Consciencial.
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Antagonismologia: o antagonismo capacitação para a guerra / capacitação para a paz;
o antagonismo zona de guerra / zona de paz; o antagonismo Tecnologia Belicista / Tecnologia
Evolutiva; o antagonismo conscin pacifista / consbel; o antagonismo grupocarma pacificador
/ grupocarma belicoso; o antagonismo consréu belicista / intermissivista pacificador.
Paradoxologia: o paradoxo de a Internet facilitar ações globais em prol da paz e ao
mesmo tempo fomentar a rede internacional de pedofilia; o paradoxo do propositor do Prêmio
Nobel da Paz, o sueco Alfred Bernhard Nobel (1833–1896), ter sido o inventor da dinamite;
o paradoxo do cidadão armado sentir-se mais seguro.
Politicologia: as políticas públicas nacionais e internacionais de prevenção à violência,
promoção da saúde e cultura de paz; a conscienciocracia; a cosmoeticocracia; a discernimentocracia.
Legislogia: a Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948); o Tratado de Não-Proliferação Nuclear (1968); o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990); o Estatuto
do Idoso (2003); o Estatuto do Desarmamento (2003); a lei Maria da Penha (2006); a Carta de
Saquarema (2009).
Filiologia: a pacificofilia; a evoluciofilia; a reeducaciofilia; a recexofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a tenepessofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a antropofobia; a homofobia.
Sindromologia: a síndrome da abstinência da Baratrosfera; a síndrome da autovitimização.
Mitologia: o mito da natureza humana violenta; o mito da Pré-História truculenta,
diante da ausência de evidências de guerras nos sítios arqueológicos do Neolítico e Paleolítico;
o mito da paz promovida pela guerra.
Holotecologia: a pacificoteca; a serenoteca; a evolucioteca; a conflitoteca; a diplomacioteca; a cosmoeticoteca; a serenoteca.
Interdisciplinologia: a Pacifismologia; a Serenologia; a Magnanimologia; a Benignologia; a Altruismologia; a Evoluciologia; a Conflitologia; a Paradiplomaciologia; a Discernimentologia; a Paradireitologia; a Reeducaciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; a conscin pacifista; a conscin antibelicista; a conscin eletronótica;
a conscin antiterrorista; a conscin desarmamentista; a conscin cosmoética.
Masculinologia: o amparador intrafísico; o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o proexista; o filantropo suíço Jean-Henri
Dunant (1828–1910), cofundador da Cruz Vermelha Internacional, nobelista da Paz em 1901;
o diplomata finlandês Martti Oiva Kalevi Ahtisaari (1937–), nobelista da Paz em 2008; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem
de paz.
Femininologia: a amparadora intrafísica; a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a conscienciômetra;
a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a proexista; a ativista política e ecologista queniana Wangari Muta Maathai (1940–), nobelista da Paz em 2004; a líder birmanesa
Aung San Suu Kyi (1945–), nobelista da Paz em 1991; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora;
a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a tertuliana;
a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de paz.
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Hominologia: o Homo sapiens antiviolentus; o Homo sapiens benevolus; o Homo sapiens conscientiologus; o Homo sapiens cosmoethicus; o Homo sapiens harmonicus; o Homo sapiens paradiplomata; o Homo sapiens parapoliticologus; o Homo sapiens paradireitologus; o Homo sapiens tranquilisator; o Homo sapiens pacificus; o Homo sapiens serenissimus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cultura de paz primária = a harmonia na convivência pacífica da dupla
evolutiva; cultura de paz avançada = a pacificação interdimensional advinda das reurbins e reurbexes.
Culturologia: a cultura da paz; a cultura de vida; a cultura da violência silenciosa;
a cultura da indiferença; a cultura da exclusão; a cultura da irresponsabilidade; a cultura do
consumo responsável; a cultura do pluralismo; a cultura da Paradiplomacia; a cultura da Megafraternidade.
Taxologia. Conforme a Cosmovisiologia, eis, na ordem alfabética, 35 utilizações ou
aplicações do vocábulo paz, na maioria homeostáticos, capazes de ampliar a compreensão sobre
o tema:
01. Acordo de paz.
02. Agência de paz.
03. Apelo de paz.
04. Ato pela paz.
05. Cenário de paz.
06. Corredores de paz.
07. Custos da paz.
08. Década de paz.
09. Defesa da paz.
10. Direito à paz.
11. Embaixadores da paz.
12. Estado de paz.
13. Filosofia da paz.
14. Flores da paz.
15. Força de paz.
16. Gestão de paz.
17. Guerra na paz.
18. História da paz.
19. Liga da Paz.
20. Mantenedores da paz.
21. Missão de paz.
22. Momento de paz.
23. Mundo em paz.
24. Operação de paz.
25. Paz armada.
26. Período de paz.
27. Primado da paz.
28. Processo de paz.
29. Promoção da paz.
30. Senhor da paz.
31. Signatário da paz.
32. Símbolo da paz.
33. Soldado da paz.
34. Tratado de paz.
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35. Zona de paz.
Comunicologia. A técnica da comunicação não-violenta (CNV) proposta pelo psicólogo Marshall Rosenberg (1934–) promove a reeducação da fala e da escuta, desconstruindo o vocabulário belicoso nas interrelações humanas. Utilizada desde a resolução de conflitos em escolas
até crises violentas de natureza étnica, religiosa ou política, baseia-se em 4 componentes, listados
a seguir, em ordem funcional:
1. Observação. Receber a comunicação alheia sem julgamento (sobrepairamento).
2. Sentimento. Avaliar os próprios sentimentos gerados pela interlocução.
3. Necessidades. Identificar necessidades e valores pessoais mobilizados no diálogo.
4. Pedido. Solicitar, sem exigir e de modo claro, as autodemandas às outras pessoas.
Intrafisicologia. Os 191 países reunidos na Cúpula do Milênio (ONU, 2000), assumiram
o compromisso de alcançar 8 objetivos desenvolvimentistas até o ano 2015, listados a seguir em
ordem alfabética:
1. Ambiente. Garantir a sustentabilidade ambiental.
2. Desenvolvimento. Estabelecer parceria mundial para o desenvolvimento.
3. Educação. Atingir o ensino básico universal.
4. Fome. Erradicar a extrema pobreza e a fome.
5. Gênero. Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres.
6. Infância. Reduzir a mortalidade na infância.
7. Maternidade. Melhorar a saúde materna.
8. Saúde. Combater o HIV / AIDS, a malária e outras doenças.
Pacifismologia. Eis, a seguir, em ordem alfabética, 20 aportes sustentadores da construção da cultura de paz na Cognópolis Foz do Iguaçu e nas demais cidades do conhecimento em
implantação no Planeta (Ano-base: 2011):
01. Campi conscienciológicos.
02. Código grupal de Cosmoética.
03. Colégios Invisíveis da Conscienciologia.
04. Comunex Interlúdio.
05. Condomínios conscienciológicos.
06. Conselho dos 500.
07. Empresas conscienciocêntricas.
08. Enciclopédia da Conscienciologia.
09. Holociclo.
10. Holoteca.
11. Instituições Conscienciocêntricas.
12. Laboratório da paz (Campus Saquarema, IIPC).
13. Laboratório radical da Heurística (Serenarium, ARACÊ).
14. Princípio da descrença.
15. Princípio do exemplarismo pessoal (PEP) e grupal (PEG).
16. Programa Amigos da Enciclopédia.
17. Rede de tenepessistas.
18. Tertuliarium.
19. União das Instituições Conscienciocêntricas Internacionais (UNICIN).
20. Vínculo consciencial do voluntariado.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas cen-
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trais, evidenciando relação estreita com a cultura de paz, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Antiviolência: Homeostaticologia; Homeostático.
02. Conflituosidade: Conflitologia; Nosográfico.
03. Confronto sociológico: Parassociologia; Neutro.
04. Consciência cosmoética: Holomaturologia; Homeostático.
05. Conscin pacificadora: Pacifismologia; Homeostático.
06. Harmonia existencial: Harmoniologia; Homeostático.
07. Matriz cultural: Holoculturologia; Homeostático.
08. Nanotecnologia pró-paz: Tecnologia; Homeostático.
09. Paradever: Cosmoeticologia; Homeostático.
10. Paradireito: Cosmoeticologia; Homeostático.
11. Reeducação para a paz: Pacifismologia; Homeostático.
12. Senso de fraternidade: Conviviologia; Homeostático.
13. Senso universalista: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Terra-de-todos: Intrafisicologia; Homeostático.
15. Tranquilidade: Serenologia; Homeostático.

A CULTURA DE PAZ É A RESPOSTA À ENCRUZILHADA
EVOLUTIVA DA HUMANIDADE NA CONTEMPORANEIDADE, ATRAVÉS DO FRATERNISMO, COSMOÉTICA E UNIVERSALISMO TEÁTICOS, RUMO À ERA CONSCIENCIAL.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, já implantou a autocultura de paz? Aceita o fato
de a paz nascer no mentalsoma das consciências?
Bibliografia Específica:
1. Eisler, Riane; O Cálice e a Espada: Nossa História, Nosso Futuro (The Chalice and the Blade: Our History, Our Future); trad. Terezinha Santos; 339 p.; 13 caps.; 4 cronologias; 7 mapas; 78 refs.; ono.; 20 x 14 cm; br.; Imago;
Rio de Janeiro, RJ; 1989; páginas 13 a 200.
2. Magnoli, Demétrio; História da Paz; 448 p.; 18 caps.; 1 esquema; 7 fotos; 1 gráf.; 9 ilus.; 16 mapas; 15 microbiografias; 1 organograma; 1 tab.; 215 refs.; 23 x 16 cm; br.; Contexto; São Paulo, SP; 2008; páginas 9 a 19 e 297
a 329.
3. Rosenberg, Marshall; Comunicação Não-Violenta: Técnicas para Aprimorar Relacionamentos Pessoais
e Profissionais (Nonviolent Communication: A Language of Life); pref. Arun Gandhi; trad. Mário Vilela; 286 p.; 13 caps.;
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
37 a 253.
4. 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 22, 27, 31, 32, 40, 69, 203, 207, 208, 286, 535, 536, 836, 895, 899 e 916.

E. M. M.
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CULTURA INVEXOLÓGICA
(INVEXOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cultura invexológica é a expressão, pessoal ou coletiva, do conjunto de
valores, princípios, atitudes, hábitos, comportamentos, iniciativas, pensamentos, sentimentos
e energias adotados pelas consciências lúcidas, comprometidas com a Invexologia e pautadas pela
vivência teática da precocidade intermissivista.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cultura vem do idioma Latim, cultura, ―ação de cuidar, tratar;
venerar (no sentido físico e moral)‖, e por extensão, ―civilização‖. Surgiu no Século XV. O termo
inversão procede do mesmo idioma Latim, inversio, ―inversão; transposição em retórica; ironia;
anástrofe; alegoria‖, de invertere, ―virar; voltar o avesso; revolver; derrubar; deitar abaixo; inverter; transtornar‖. Apareceu no Século XIX. A palavra existencial provém do idioma Latim Tardio,
existentialis, ―existencial; relativo ao aparecimento‖, de existere, ―aparecer; nascer; deixar-se ver;
mostrar-se; apresentar-se; existir; ser; ter existência real‖. Surgiu também no Século XIX. O elemento de composição logia deriva do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Cultura inversiva. 2. Cultura intermissivista precoce. 3. Cultura do
maxiaproveitamento da vida humana. 4. Cultura tarística desde a juventude. 5. Cultura da invexopriorização; cultura das antecipações evolutivas. 6. Cultura da megafocalização precoce.
7. Cultura da invexoprofilaxia. 8. Cultura do antiporão consciencial.
Neologia. As 3 expressões compostas cultura invexológica, cultura invexológica embrionária e cultura invexológica consolidada são neologismos técnicos da Invexologia.
Antonimologia: 01. Cultura alienada. 02. Cultura inculta. 03. Cultura alternativa.
04. Cultura superficial. 05. Cultura etnocêntrica. 06. Cultura eletronótica; cultura materialista.
07. Cultura hedonista. 08. Cultura individualista. 09. Conjunto de idiotismos culturais.
10. Contracultura juvenil.
Estrangeirismologia: o background intermissivo; a open mind cultural; a evitação do
Kulturkampf nas interrelações conscienciais; o modus ratiocinandi inversivo; a aplicação da inteligência evolutiva (IE) à Lebenswelt; o meeting invexológico; o upgrade consciencial.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturidade das antecipações evolutivas.
Citaciologia: – A natureza dos homens é a mesma, são os seus hábitos que os mantêm
separados (Confúcio, 551–479 a.e.c). Se oferecêssemos aos homens a escolha de todos os costumes do mundo, aqueles que lhes parecessem melhor, eles examinariam a totalidade e acabariam
preferindo os seus próprios costumes, tão convencidos estão de que estes são melhores do que todos os outros (Heródoto, 485–420 a.e.c).
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da Invexologia: o holopensene grupal da Invexologia; os invexopensenes; a invexopensenidade; os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os sociopensenes; a sociopensenidade; os autocriticopensenes; a autocriticopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os proexopensenes; a proexopensenidade; os evolucionepensenes;
a evoluciopensenidade; os parapensenes; a parapensenidade; a retilinearidade pensênica; a autopensenização interassistencial; os liberopensenes; a liberopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; o autoposicionamento ortopensênico imberbe perante o contrafluxo patopensênico
social; a construção gradativa do neo-holopensene invexológico; o ineditismo do holopensene invexológico no planeta Terra.
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Fatologia: a inteligência evolutiva; a autocrítica imberbe; os costumes cosmoéticos;
o ato de remar contra a maré da mesologia; o corte das coleiras sociais do ego; a autocrítica
quanto aos idiotismos e idiossincrasias culturais; o contexto específico de aplicação da invéxis em
determinada cultura; a autolucidez precoce; a opção pela maturidade precoce interassistencial;
o duplismo invexológico; o autexemplarismo cosmoético; a ousadia e coragem mentaissomáticas;
a antimaternidade sadia; a proposta proexológica de planejamento da existência intrafísica até
o ―último suspiro‖; as ponderações sobre o limitado tempo intrafísico para as realizações proexológicas desde a juventude; a lucidez perante o canto da sereia hodierno da indústria cultural;
o cosmopolitismo; a Cosmoética Destrutiva aplicada aos costumes culturais retrógrados e bolorentos; as verpons invexológicas; a atuação pessoal enquanto epicentro atrator de aplicantes da invéxis; a vivência do atacadismo consciencial invexológico; os encontros do Grinvex gerando debates, troca de experiências e pesquisas invexológicas; a aglutinação de inversores nos eventos de
pesquisa invexológica Simpósio do Grinvex e Semana da Inversão Existencial; o curso Extensão
em Conscienciologia e Projeciologia 3 (ECP3) pró-Campus de Invexologia; o vintênio grinvexológico; a década assinvexológica; o censo invexológico; o invexograma; as gescons da especialidade Invexologia constituindo base para consolidação da cultura invexológica; o Serviço de Apoio ao Inversor Existencial da ASSINVÉXIS; a invexoterapia; a consciencioterapia grupal; a recin
grupal; a passagem da condição evolutiva de Planeta-Hospital para Planeta-Escola; a investigação
do problema epistemológico da relação entre mente e cérebro enquanto elemento paradigmático
para mudança de Era Cultural; a eliminação dos geografismos e nacionalismos; a protossemente
do Estado Mundial Cosmoético.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética invexológica; a matriz paracultural da autoparaprocedência; a Paragenética suplantando a Mesologia
e a Genética; a projeção consciente (PC) possibilitando a paraaculturação; o despertamento parapsíquico precoce; a recuperação acelerada de cons; a paratécnica interassistencial da tenepes;
a reurbex; a observação da vida intrafísica de inversores existenciais pelas consciexes intermissivistas com objetivo de aplicarem a invéxis na próxima ressoma; a hipótese dos Cursos Intermissivos (CIs) pré-ressomáticos enquanto principais formadores da cultura invexológica; a comunex
Pandeiro.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo holopensene pessoal–holopensene grupal; o sinergismo
planejamento–antecipação da proéxis; o sinergismo Curso Intermissivo avançado–antecipação
da proéxis; o sinergismo invéxis-proéxis.
Principiologia: o princípio da diversidade cultural; o princípio do dinamismo evolutivo
na cultura invexológica; o princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal
(PPP); o princípio “isso não é para mim”; o princípio da inteligência evolutiva fundamentando
o maxiplanejamento invexológico; o princípio grupal de juntos se ir mais longe; o princípio do
exemplarismo grupal (PEG); os princípios da Era Consciencial.
Codigologia: os códigos de conduta social específicos de cada cultura; o código pessoal
de Cosmoética (CPC) invexológico; o código grupal de Cosmoética (CGC) assinvexológico.
Teoriologia: a teoria da reurbex; a teoria dos Cursos Intermissivos; a teoria das inversões conscienciais; a teoria da Pré-Intermissiologia; a teoria da endoculturação em contraposição ao determinismo genético e geográfico; a teoria da cultura enquanto sistema simbólico.
Tecnologia: as paratecnologias evolutivas avançadas da invéxis e da recéxis; a possibilidade de se aplicar técnica de viver evolutiva.
Voluntariologia: os esforços voluntários para consolidação do Campus de Invexologia;
a oxigenação no voluntariado em Instituição Conscienciocêntrica (IC) pela chegada de neoinversores ao trabalho; a disponibilidade voluntária extra dos inversores ao priorizarem o autexclusivismo proexológico.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da imobilidade física vígil (IFV);
o laboratório conscienciológico da Proexologia; o laboratório conscienciológico da autoinvexometria; o laboratório conscienciológico da Despertologia; o laboratório conscienciológico da
Evoluciologia; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Invexologia.
Efeitologia: os efeitos do Curso Intermissivo perante a Genética e a Mesologia; os efeitos da mundividência proporcionada pelo paradigma consciencial; o efeito na vida humana da
aplicação da técnica da invéxis; os efeitos do dia matemático proexológico; os efeitos do multifrentismo na manifestação etológica; o efeito do êxito inversivo na seriéxis.
Neossinapsologia: a neuroplasticidade enquanto característica fundamental humana possibilitando a criação de neossinapses; as recins invexológicas geradoras de neossinapses;
as neossinapses advindas das verpons inversivas; as neossinapses derivadas do estudo de biografias; a filmografia invexológica possibilitando lazer produtivo e geração de neossinapses.
Ciclologia: os cinco ciclos; a maxiprodutividade útil no ciclo multexistencial pessoal
(CMP).
Enumerologia: as inversões conscienciais; a inversão afetiva; a inversão autopesquisológica; a inversão epicêntrica; a inversão financeira; a inversão intelectual; a inversão parapsíquica.
Binomiologia: o binômio proexológico pequenos passos–grandes acertos; o binômio
Era da Reurbex–Era Consciencial.
Interaciologia: a interação cultura-paracultura; a interação cultura-consciencialidade;
a troca de experiências evolutivas pela interação (dupla) inversores-reciclantes; a interação cultura invexológica–cultura recexológica; a interação cultura invexológica–práxis invexológica.
Trinomiologia: o trinômio invexológico priorização-profilaxia-precocidade; o trinômio
recin pessoal–invéxis pessoal–invéxis grupal; o trinômio povo-etnia-cultura; o trinômio Paragenética-Genética-Mesologia; o trinômio holofilosófico Cosmoética-Megafraternismo-Universalismo; o trinômio conceitual cultura hierárquica–cultura diferencial–cultura genérica; o trinômio
da modernidade líquida moda-consumismo-cultura.
Polinomiologia: o polinômio temperamento pessoal–influência familiar–condição socioeconômica–idade intrafísica–contexto cultural–valores conscienciais–prioridades evolutivas;
o polinômio do Zeitgeist tempo-lugar-cultura-sociedade; o polinômio social Economia-Política-Cultura-Socin; o polinômio autorganização-autodisciplina-autodeterminação-continuísmo.
Antagonismologia: o antagonismo Mesmexologia / Invexologia; o antagonismo prematuridade / precocidade; o antagonismo queimar etapas / pular etapas; o antagonismo precipitação / antecipação; o antagonismo adaptação ao ambiente / adaptação do ambiente; o antagonismo instinto / cultura; o antagonismo produtor da cultura / produto da cultura; o antagonismo etnocentrismo / apatia cultural; o antagonismo multiculturalismo / multicomunitarismo; o antagonismo catálise grupal / catarse grupal.
Paradoxologia: o paradoxo da maturidade imberbe; o paradoxo de o conceito de cultura poder denotar tanto a aceitação de padrões normativos quanto rompimento de normas; o paradoxo da banalização dos produtos culturais pelo consumismo; o paradoxo de as ideias poderem nascer como heresias perturbadoras e morrer como ortodoxias aborrecidas.
Politicologia: a meritocracia; a autocriticocracia; a lucidocracia; a conscienciocracia;
a evoluciocracia; a invexocracia; a assistenciocracia; a cosmoeticocracia; a holocracia.
Legislogia: a submissão das leis intrafísicas às tradições culturais; as leis cosmoéticas;
as leis seriexólogicas; as leis proexológicas; as leis da Era Consciencial.
Filiologia: a neofilia; a evoluciofilia; a invexofilia; a profilaxiofilia.
Fobiologia: a invexofobia; a xenofobia; a neofobia; a parapsicofobia; a tanatofobia; a espectrofobia; a reciclofobia.
Sindromologia: a anulação da síndrome da dispersão consciencial; a inadequação à neocultura intrafísica evidenciada na síndrome do estrangeiro (SEST).
Maniologia: a evitação da mania de atropelar as coisas através do maxiplanejamento invexológico.
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Mitologia: o mito de a opção pela antimaternidade sadia proporcionar o fim da espécie
humana; a mitoclastia dos ídolos culturais; o mito do inversor ser sempre jovem; o mito do inversor perfeito.
Holotecologia: a culturoteca; a invexoteca; a socioteca; a politicoteca; a antropoteca;
a evolucioteca; a proexoteca; a consciencioteca; a biografoteca.
Interdisciplinologia: a Invexologia; a Intrafisicologia; a Interassistenciologia; a Grupocarmologia; a Reurbexologia; a Consciencioterapia; a Holoculturologia; a Verponologia; a Biografologia; a Antropologia; a Parassociologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin jovem lúcida; a conscin aplicante da invéxis; os participantes do
Grinvex; o corpo de voluntariado da ASSINVÉXIS.
Masculinologia: o agente retrocognitor inato; o inversor acoplamentista; o inversor amparador intrafísico; o inversor aglutinador; o inversor atacadista consciencial; o inversor autodecisor; o inversor intermissivista; o inversor cognopolita; o inversor compassageiro evolutivo; o inversor completista; o inversor comunicólogo; o inversor conscienciólogo; o inversor conscienciômetra; o inversor consciencioterapeuta; o inversor cosmopolita; o inversor macrossômata; o inversor conviviólogo; o inversor duplista; o inversor duplólogo; o inversor proexista; o inversor
proexólogo; o inversor reeducador; o inversor epicon lúcido; o inversor escritor; o inversor evoluciente; o inversor exemplarista; o inversor intelectual; o ex-inversor reciclante existencial;
o inversor existencial; 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 inversor tocador de obra; o inversor homem de ação; o invexólogo.
Femininologia: a agente retrocognitora inata; a inversora acoplamentista; a inversora
amparadora intrafísica; a inversora aglutinadora; a inversora atacadista consciencial; a inversora
autodecisora; a inversora intermissivista; a inversora cognopolita; a inversora compassageira evolutiva; a inversora completista; a inversora comunicóloga; a inversora consciencióloga; a inversora conscienciômetra; a inversora consciencioterapeuta; a inversora cosmopolita; a inversora macrossômata; a inversora convivióloga; a inversora duplista; a inversora duplóloga; a inversora
proexista; a inversora proexóloga; a inversora reeducadora; a inversora epicon lúcida; a inversora
escritora; a inversora evoluciente; a inversora exemplarista; a inversora intelectual; a ex-inversora
reciclante existencial; a inversora existencial; a inversora maxidissidente ideológica; a inversora
tenepessista; a inversora ofiexista; a inversora parapercepciologista; a inversora pesquisadora;
a inversora projetora consciente; a inversora sistemata; a inversora tertuliana; a inversora verbetóloga; a inversora voluntária; a inversora tocadora de obra; a inversora mulher de ação; a invexóloga.
Hominologia: o Homo sapiens intermissivista; o Homo sapiens inversor; o Homo sapiens praecox; o Homo sapiens prophylacticus; o Homo sapiens priorologicus; o Homo sapiens
verponista; o Homo sapiens invexologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cultura invexológica embrionária = aquela em implementação na Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI), sendo ainda adstrita à microminoria
da população planetária; cultura invexológica consolidada = aquela vivenciada teaticamente por
amplo espectro da população do planeta Terra.
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Culturologia: a cultura invexológica; a matriz cultural invexológica; a cultura enquanto
diferencial do Homo sapiens com relação aos pré-humanos; o choque cultural do posicionamento invexológico perante a média social; o multiculturalismo cosmovisiológico; a extinção dos
idiotismos culturais; a cultura conscienciológica; a cultura multidimensional; a cultura da Proexologia; a cultura da Despertologia; a cultura da Evoluciologia; a cultura da megafraternidade;
a cultura de paz; a holocultura embasada na Cosmoética e no Universalismo; a cultura da maxiprodutividade gesconológica útil; a cultura da autodidaxia adolescente; a cultura do autovanguardismo; a cultura de evitações lúcidas.
Idiossincrasias. Sob a ótica da Holoculturologia, as idiossincrasias constituem peculiaridades expressivas de cada cultura, podendo ser analisadas por medidas conscienciométricas realistas em termos homeostáticos e patológicos.
Patologia. A Oktorberfest, festival de tradição alemã realizado no mês de outubro no Sul
do Brasil, é exemplo de verdadeiro idiotismo cultural pelo culto abusivo ao álcool.
Cotejo. Pela Parassociologia, eis a seguir, em ordem alfabética, cotejo técnico de 40
itens idiossincráticos entre a cultura predominante atual e a cultura invexológica:
Tabela – Cotejo Idiossincrasias predominantes atuais / Idiossincrasias invexológicas
Nos

Idiossincrasias predominantes atuais

01.

Academicismo embolorado

02.

Ação como antepassado de si mesmo

Idiossincrasias invexológicas
Autodidatismo ininterrupto
Atuação ao modo de agente
retrocognitivo inato

04.

Acriticidade / hipercriticidade
alienada
Adultescência tardia

05.

Atração por enredos baratrosféricos

Filmografia invexológica

06.

Multiculturalismo poliglota

08.

Boavidismo turístico
Campos dos megaestádios
desportivos
Dispersividade tecnológica

09.

Esportes radicais antissomáticos

10.

Festividades banhadas à álcool

11.

Ficação promíscua

Uso inteligente do soma na invéxis
Itinerância conscienciológica
imberbe
Sexualidade sadia na juventude

12.

Geração canguru

Saída lúcida da casa dos pais

13.

Gravidez não planejada

14.

Heterocompetição pelo lugar ao sol

Antimaternidade sadia
Empreendedorismo evolutivo
pioneiro

03.

07.

16.

Heterodependência às coleiras do
ego
Idolatria da ectopia afetiva

17.

Imediatismo ansioso

18.

Indisciplina do cérebro multitarefa

15.

Autocriticismo cosmoético precoce
Autolucidez antecipada

Campus de Invexologia
Antidispersão invexológica

Autexclusivismo inversivo
Iconoclastia juvenil
Maxiplanejamento invexológico
Atacadismo consciencial
invexológico
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Nos

Idiossincrasias predominantes atuais

19.

Interassedialidade dominante

20.

Labilidade emocional

21.

Largada na corrida dos ratos

22

Libertinagem impulsiva

23

Macrofoco em microinteresses

24

Mais 1 rosto na multidão

Interassistencialidade cotidiana
adolescente
Autodomínio emocional na
juventude
Escolha consciente da carreira
profissional
Bilibertação inversora
Linha proexológica expressiva e
atuante
Perfilologia invexológica

25.

Maresia queima neurônios

Intelectualidade adolescente

26.

Monodotação superespecializada

Prática da tridotação

27.

Ortodoxia apedeuta

Inortodoxia precoce

28.

Paixões deslocadas irresolvidas

Dupla evolutiva (DE) de inversores

29.

Parapsicose pós-dessomática

Curso Intermissivo avançado

30.

Precocidade desperdiçada

31.

Predomínio de amizades sociosas

32.

Procrastinação do autenfrentamento

33.

Rebeldia sem causa

34.

Repressão do autoparapsiquismo

Vivência das inversões conscienciais
Predomínio de amizades
intermissivistas
Autorganização na mocidade
Posicionamento invexológico
coerente
Despertamento parapsíquico precoce

35.

Macrossoma

37

Síndrome de Adônis
Subjugação ao subcérebro
abdominal
Superstições espectrofóbicas

38.

Timidez inexperiente

Epicentrismo púbere

39.

Trinômio poder-posição-prestígio

Voluntariado cosmoético

40.

Turma do barzinho

Grinvex

36.

Idiossincrasias invexológicas

Eliminação do porão consciencial
Tenepes na fase preparatória

Exemplarismo. Mediante a Pré-Intermissiologia, a cultura invexológica não constitui
utopia desmedida ou futuro mar de rosas. A invexibilidade teática, nesta existência, possibilita
a continuação de trabalhos no período extrafísico, por meio da liderança assistencial derivada da
autoridade moral, orientando consciências meritosas e desejosas de renovações evolutivas significativas através da inversão existencial, ao modo de futuro efeito dominó intermissivo. Verba movent, exempla trahunt (As palavras movem, os exemplos arrastam). Verba volant, scripta manent
(As palavras voam, os escritos permanecem).
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cultura invexológica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
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01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Antiadicção: Autoconsciencioterapia; Homeostático.
Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
Cultura conscienciocêntrica: Autoproexologia; Homeostático.
Culturologia: Intrafisicologia; Neutro.
Desbarbarização da Humanidade: Reeducaciologia; Homeostático.
Efeito intermissivo: Autevoluciologia; Homeostático.
Grinvex: Grinvexologia; Neutro.
Invexogeração: Invexologia; Homeostático.
Invexopensene: Materpensenologia; Homeostático.
Maxiplanejamento invexológico: Invexologia; Homeostático.
Neoprovíncia cultural: Multiculturologia; Homeostático.
Paraaculturação: Parassociologia; Homeostático.
Parassociologia: Holorressomatologia; Homeostático.
Precocidade intermissivista: Intrafisicologia; Homeostático.
Recin invexológica: Invexologia; Homeostático.

A CULTURA INVEXOLÓGICA CAMINHA EM CONTRAFLUXO,
PORÉM LADEIRA ACIMA, AOS COSTUMES SOCIAIS ALIENANTES. A ASSINVÉXIS, POR PRIORIZAR A INTELIGÊNCIA EVOLUTIVA, É RADICALMENTE CONTRA AS DROGAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, admite a possibilidade da cultura invexológica?
Em caso afirmativo, de qual modo vem contribuindo para a consolidação da mesma?
Videografia Específica:
1. Assinvéxis; Campus de Invexologia. Duração: 07min02. Publicação: 02.08.14. Música: Jo Blankenburg;
Filipe Lopes; & Imediate Music. Edição: Ricardo Maccord. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?
v=cVI8Q_y _o8o>. Acesso em: 24.10.14.
2. Assinvéxis; Campus de Invexologia – Projeto Alameda Técnica de Viver. Duração: 11min49. Direção:
Thiago André. Elenco: Alexandre Balthazar; Alexandre Zaslavski; Laiza Pâmela; Lucca Oliveira; Marcio Aoki; Fabiana
Cerato; Juliana Medeiros; Lorela Casella; Marcelo Langner; Natalia Améndola; Odoni Junior; Patricia Teixeira; & Virginia Ruiz. Produção: Assinvéxis. Narração: Alexandre Balthazar; & Gustavo Daux. Roteiro: Alexandre Balthazar;
Lucca Oliveira; & Thiago André. Publicação: 24.07.13. Fotografia: Natalia Améndola. Música: Blake Neely; Hans
Zimmer; & Mark Petrie. Edição: Thiago André. Disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=NWsnqgoXi-w>.
Acesso em: 24.10.14.
3 Grinvex Curitiba; ECP3 Pró-Campus de Invexologia; Duração: 02min58. Publicação: 02.04.13. Curitiba, PR; Vídeo vencedor do Concurso Cultural da ASSINVÉXIS em 2013. Disponível em: <https://www.youtube.
com/watch?v=M_B1ZhA2YWg>. Acesso em: 12.10.14.
4 Grinvex Cuitiba; Inversão Existencial; Duração: 02min03. Publicação: 03.05.12. Curitiba, PR; Vídeo
vencedor do Concurso Cultural da ASSINVÉXIS em 2012. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=HflQumZfOSE>. Acesso em: 12.10.14.
Filmografia Específica:
1. Turista Espacial. Título Original: La Belle Verte. País: França. Data: 1996. Duração: 99 min. Gênero:
Comédia. Idioma: Francês. Cor: Colorido. Legendado: Português. Direção: Coline Serreau. Elenco: Coline Serreau;
Vincent Lindon; Marion Cotillard; James Thiérrée; Philippine Leroy Beaulieu; Yolande Moreau; Samuel Tasinaje;
& Claire Keim. Produção: Alain Sarde. Desenho de Produção: Guy-Claude François. Direção de Arte: Thierry Poulet.
Roteiro: Coline Serreau. Fotografia: Robert Alazraki. Música: Coline Serreau. Figurino: Karen Muller Serreau. Edição: Catherine Renault. Efeitos Especiais: Frederic Moreau. Companhia: Les Films Alain Sarde; & TF1 Films Production. Sinopse: Comunidade de outro planeta envia representante à Terra para intercâmbio planetário. De modo extrovertido, são analisados hábitos e costumes culturais, levantando aspectos sobre o atual momento evolutivo dos terráqueos.

Enciclopédia da Conscienciologia

7949

Bibliografia Específica:
1. Bauman, Zygmunt; A Cultura no Mundo Líquido Moderno (Culture in a Liquid Modern World); revisores Eduardo Farias; & Mariana Oliveira; trad. Carlos Alberto Medeiros; 112 p.; 6 caps.; 42 notas; 21 x 14 cm; br.; Jorge
Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 2013; páginas 7 a 108.
2. Idem; Ensaios sobre o Conceito de Cultura (Cuture as Praxis); int. & revisores Eduardo Monteiro;
& Eduardo Farias; trad. Carlos Alberto Medeiros; 328 p.; 3 caps.; 328 notas; alf.; 21 x 14 cm; br.; Jorge Zahar Editor; Rio
de Janeiro, RJ; 2012; páginas 7 a 303.
3. Ferraro, Cristiane; Histórico Invexológico Grupal; Artigo; VIII Congresso Internacional de Inversão Existencial; Foz do Iguaçu, PR; 16-21.01.10; Conscientia; Revista; Trimestral; Ed. Especial; Vol. 13; N. 2; Seção: Temas da
Conscienciologia; 1 E-mail; 15 enus.; 1 nota; 22 refs.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2009; páginas 135 a 148.
4. Laraia, Roque de Barros; Cultura: Um Conceito Antropológico; 120 p.; 2 partes; 11 caps.; 1 E-mail;
6 enus.; 1 website; 64 notas; 36 refs.; 2 anexos; 18 x 13 cm; br.; 24ª Ed.; Jorge Zahar Editor; Rio de Janeiro, RJ; 2009;
páginas 10 a 101.
5. Nonato, Alexandre; et al.; Inversão Existencial: Autoconhecimento, Assistência e Evolução desde a Juventude; pref. Waldo Vieira; 304 p.; 70 caps.; 17 E-mails; 62 enus; 16 fotos; 5 microbiografias; 7 tabs.; 17 websites;
glos.; 155 termos; 376 refs.; 1 apênd.; alf.; 23 x 16 cm; br.; Associação Internacional Editares; Foz do Iguaçu, PR; 2011;
páginas 22 a 217.
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CULTURA TERTULIANA
(TERTULIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cultura tertuliana é o cabedal de conhecimentos teáticos, o padrão de
comportamentos, o conjunto de costumes e o corpo de valores evolutivos instituídos com a participação, presencial ou a distância, ao vivo ou por gravação, nas tertúlias conscienciológicas.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cultura vem do idioma Latim, cultura, ―ação de cuidar, tratar;
venerar (no sentido físico e moral)‖, e por extensão, ―civilização‖. Surgiu no Século XV. O termo
tertúlia procede do idioma Espanhol, tertulia, ―reunião de gente para discutir ou conversar‖.
Apareceu, no idioma Espanhol, em 1630. Surgiu, no idioma Português, no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Cultura tertuliária. 2. Cultura das tertúlias conscienciológicas.
3. Cultura do debate verponológico. 4. Cultura da interlocução tarística.
Neologia. As 4 expressões compostas cultura tertuliana, cultura tertuliana aquisitiva,
cultura tertuliana executiva e cultura tertuliana distributiva são neologismos técnicos da Tertuliologia.
Antonimologia: 1. Cultura eletronótica. 2. Cultura mística. 3. Cultura inútil.
Estrangeirismologia: a exposição das expertises dos verbetógrafos; as avaliações sobre
o Zeitgeist; o brainstorming sobre temas avançados; as informações online e ontime; o download
gratuito de verbetes e tertúlias digitalizadas; os vídeos tertuliários no YouTube; o replay ilimitado
das tertúlias gravadas; a riqueza dos arquivos de texto, áudio e vídeo armazenados no laptop.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à holomaturescência da Comunicologia Tarística.
Filosofia: as temáticas embasadas na Cosmoética, Universalismo e Megafraternidade.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal conscienciológico; o holopensene intelectual;
o holopensene da interassistencialidade parapsíquica; os enciclopensenes; a enciclopensenidade;
os lucidopensenes; a lucidopensenidade; os prioropensenes; a prioropensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade; os anciropensenes; a anciropensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a sustentação grupal do holopensene da Descrenciologia; a fôrma holopensênica pró-expansão mentalsomática; o Tertuliarium enquanto máquina de fazer pensenizar corretamente.
Fatologia: o Curso de Longo Curso; as aulas abertas de Conscienciologia de domingo
a domingo; a abordagem às realidades sob a ótica da Conscienciologia; o megalaboratório tertuliário grupal, gratuito e diário; a sala de visitas da Cognópolis de Foz de Iguaçu; a vitrine internacional da Conscienciologia; a agenda pessoal ajustada aos horários das tertúlias conscienciológicas; a rotina pessoal de acompanhamento presencial ou remoto das tertúlias; as reprises domésticas das tertúlias digitalizadas; o nivelamento da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) quanto às neoverpons, neologismos e informes comunitários; as repercussões
das temáticas debatidas no Tertuliarium; as conversas pós-tertúlias para o entendimento e aprofundamento dos conteúdos expostos; a otimização intelectiva e heurística a partir do incremento
da cultura geral prioritária; o exercício da autexpressão cosmoética; o teste da comunicabilidade
pessoal nos questionamentos ao microfone; o teste do autoposicionamento na defesa verbetográfica; o teste da autocognição na Prova Geral de Conscienciologia; o senso de oportunidade evolutiva fundamentando o autaproveitamento prolífico das tertúlias da Conscienciologia.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; o timing grupal
multidimensional da confecção da Enciclopédia Conscienciológica; os bastidores extrafísicos das
tertúlias; o amparo funcional na defesa verbetográfica; a parafenomenalidade tertuliana; a parapresença de consciexes amparadoras; a paraaudiência de intermissivistas cursistas; o amparo extrafísico de função do verbetógrafo; o espaço superespecializado para a otimização da tares multidimensional; a predisponência ambiental ao extrapolacionismo parapsíquico; o exercício paraperceptivo na atmosfera tertuliária; o teste do autoparapsiquismo no vislumbre das paraocorrências
tertulianas; o teste da autenergossomaticidade na captação dos parabanhos patrocinados por paravisitantes ilustres; o teste do autatilamento parapsíquico na distinção dos campos energéticos instalados no Tertuliarium; o senso de gratidão fundamentando a autodisponibilidade para contribuir
com a realização das tertúlias conscienciológicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: o sinergismo didático professor-aluno; o sinergismo tertulianos-teletertulianos-paratertulianos; o sinergismo verbetógrafo–audiência presencial–audiência remota;
o sinergismo da equipe multiprofissional das tertúlias conscienciológicas; o sinergismo das equipes técnicas do Holociclo; o sinergismo das equipes técnicas da verbetografia; o sinergismo heurístico das horas de ponderações conjuntas sobre certa temática no mesmo espaço-tempo.
Principiologia: a exemplificação do princípio da descrença (PD); o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de toda consciência ter algo a aprender e a ensinar; o princípio da vivência da tares; o princípio da verpon;
o princípio da evolução conjunta interassistencial.
Codigologia: a atualização das cláusulas do código de etiqueta tertuliano; o código grupal de Cosmoética (CGC); o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias conscienciológicas.
Tecnologia: as técnicas tertuliárias; as técnicas comunicativas; as técnicas energéticas;
as técnicas histriônicas; as técnicas didáticas; as técnicas paradiplomáticas; as Neotecnologias
Comunicativas propiciando a tares sem fronteiras.
Voluntariologia: o voluntariado na realização das tertúlias conscienciológicas.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da autorganização; o laboratório
conscienciológico Tertuliarium; o laboratório conscienciológico Holociclo; o laboratório conscienciológico Holoteca; o laboratório conscienciológico do Cosmograma; o laboratório conscienciológico da Pensenologia; o laboratório conscienciológico da proéxis.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Autorganização; o Colégio Invisível da Comunicologia; o Colégio Invisível da Parapedagogia; o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Conviviologia; o Colégio Invisível da Parafenomenologia; o Colégio Invisível
dos Intermissivistas.
Efeitologia: os efeitos tertuliários constituindo o senso de pertencimento à CCCI; os
efeitos tertuliários formando o senso de cidadania cognopolita; os efeitos tertuliários compondo
o senso de identidade intermissivista; os efeitos tertuliários calibrando o senso de orientação
existencial; os efeitos tertuliários gerando o senso de parafiliação; os efeitos tertuliários construindo o senso universalista; os efeitos tertuliários gerando o senso de unidade com os compassageiros intermissivistas.
Neossinapsologia: a formação continuada de neossinapses no contato com neoideias do
verbete-aula do dia; a ativação neossináptica a partir dos debates construtivos do Tertuliarium.
Ciclologia: o ciclo diário pré-tertúlia–tertúlia–pós-tertúlia.
Enumerologia: a atração ressomática de intermissivistas inalcançados; a reconvocação
proexológica de intermissivistas inadaptados; a reintegração grupal de retomadores de tarefa;
a atualização verponológica de intermissivistas voluntários; a preparação cognitiva de pré-intermissivistas; a elucidação prática de cursistas intermissivos; a congregação operosa de minipeças
interassistenciais.

7952

Enciclopédia da Conscienciologia

Binomiologia: o binômio educação formal–educação conscienciológica; o binômio admiração-discordância; o binômio autocrítica-heterocrítica; o binômio cosmoético rivalidade ideativa–respeito interconsciencial; o binômio insegurança intelectual–autescondimento consciencial; o binômio omissão deficitária–interprisão grupocármica; o binômio autodesassédio-heterodesassédio.
Interaciologia: a interação entre os cognopolitas; a interação entre os componentes da
CCCI; a interação tertuliano jejuno–tertuliano veterano; a interação tertuliano-teletertuliano;
a interação audiência-paraaudiência; a interação amparador-amparando; a interação CCCI-CCCE.
Crescendologia: o crescendo cognitivo na assiduidade tertuliana.
Trinomiologia: o trinômio escrita verbetográfica–revisão verbetográfica–defesa verbetográfica; o trinômio grafotécnico detalhismo-exaustividade-circularidade; o trinômio comunicativo debates-consensos-refutações; o trinômio automotivação-trabalho-lazer.
Polinomiologia: o polinômio comunicativo emissão-transmissão-recepção-feedback;
o polinômio interassistencial acolhimento–orientação–encaminhamento–follow up.
Antagonismologia: o antagonismo perguntar / responder.
Politicologia: a democracia tertuliana; a parapsicocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à tares.
Filiologia: a neofilia; a cognofilia; a bibliofilia; a pesquisofilia; a evoluciofilia; a criticofilia; a comunicofilia; a interassistenciofilia.
Mitologia: a eliminação do mito da folga ociosa no fim de semana e feriado.
Holotecologia: a biblioteca; a lexicoteca; a encicloteca; a hemeroteca; a videoteca; a comunicoteca; a etiquetoteca; a diplomaticoteca.
Interdisciplinologia: a Tertuliologia; a Taristicologia; a Comunicologia; a Parapedagogia; a Didaticologia; a Histrionismologia; a Infocomunicologia; a Refutaciologia; a Conviviologia; a Interassistenciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a conscin enciclopedista; o elenco tertuliano; o paraelenco tertuliano; a equipe técnica do
Holociclo; a equipe técnica da verbetografia; a equipe multiprofissional do Tertuliarium; o corpo
docente e discente do Curso Intermissivo (CI).
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador;
o projetor consciente; o sistemata; o voluntário; o infocomunicólogo; o tertuliano; o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o aluno; o turista; o visitante; o pré-intermissivista.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a voluntária; a infocomunicóloga; a tertuliana; a teletertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a aluna; a turista; a visitante; a pré-intermissivista.
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Hominologia: o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens teletertulianus; o Homo
sapiens communicator; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens refutator; o Homo sapiens
parapaedagogus; o Homo sapiens mentalsomaticus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cultura tertuliana aquisitiva = a da conscin iniciando-se na audiência das
tertúlias conscienciológicas; cultura tertuliana executiva = a da conscin com frequência regular
nas tertúlias conscienciológicas; cultura tertuliana distributiva = a da conscin contribuindo assiduamente com as tertúlias conscienciológicas através da participação ativa nos debates e da defesa dos próprios verbetes.
Culturologia: a cultura tertuliana; a substituição da pasmaceira pela cultura da crise de
crescimento produtiva; a substituição da fofocagem pela cultura da conversa revigorante; a substituição da dissimulação pela cultura da autexposição cosmoética; a substituição da superficialidade pela cultura do detalhismo e exaustividade; a substituição do frisson novelesco pela cultura
da vibração com a neoverpon; a substituição da cabeça vazia pela cultura da cabeça repleta de
neoideias; a substituição do afã por celebridade pela cultura da interassistencialidade parapsíquica anônima.
Tertuliologia. Eis, por exemplo, em ordem alfabética, 30 culturas fixadas ou em implantação na CCCI a partir de aspectos da cultura tertuliana, sendo portanto derivadas, incentivadas
e / ou sinérgicas:
01. Cultura conscienciológica: a perseveração no enfrentamento da teática, exemplificação e verbação de neoverpons impelida pelos verbetes-aula diários.
02. Cultura da amparabilidade cosmoética: o propósito de autofiliação meritória ao
amparo extrafísico funcional manifestado na dedicação à autoprodução verbetográfica.
03. Cultura da autorganização: a determinação na autodisciplina nos hábitos e rotinas
prolíficas demonstrada na inserção da participação nas tertúlias na agenda pessoal.
04. Cultura da autorreflexão: a motivação para a ponderação diuturna sobre novos
conceitos e vivências estimulada pelas temáticas dos verbetes.
05. Cultura da autotransparência: a disposição para a glasnost consciencial experienciada na autexposição tertuliana gravada e disponibilizada livremente na Internet.
06. Cultura da cidadania planetária: o interesse pela avaliação e ajuizamento pessoal
diante de questões e ocorrências mundiais atiçado pelos debates tertulianos.
07. Cultura da criticidade cosmoética: a valorização da retidão heterocrítica com intenção tarística e autocrítica sincera encorajada pela gravação dos pareceres expostos em tertúlias.
08. Cultura da democracia cognitiva: a dedicação à clareza didática e ao favorecimento
do acesso às informações tarísticas a qualquer interessado exemplificada no Tertuliarium.
09. Cultura da doação intelectual: a escolha pela doação despojada e gratuita dos frutos
do próprio mentalsoma comprovada nas sugestões verbetográficas e no verbetorado pessoal.
10. Cultura da energossomaticidade lúcida: o empenho no domínio energossomático
para a sustentação da autolucidez exercitado nas experimentações tertuliárias.
11. Cultura da erudição útil: o favoritismo pela leitura proveitosa instigado pela curiosidade gerada por verbetes e indicações bibliográficas nas tertúlias.
12. Cultura da Etologia Cosmoética: a predisposição à fidelidade ao CPC despertada
na averiguação da força tarística da autoridade cosmoética do verbetógrafo.
13. Cultura da Higiene Consciencial: a aspiração pela homeostasia pessoal induzida
pelos autorreferenciais de saúde experimentados no clima harmonizador tertuliano.
14. Cultura da interassistência tarística: a priorização da tares construída com
a observação dos efeitos multidimensionais dos esclarecimentos tertuliários.
15. Cultura da lexicofilia: o reconhecimento do papel da dicionarização cerebral na
qualidade da apreensão e exposição de ideias ilustrado pela riqueza vocabular dos verbetes.
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16. Cultura da liberdade de expressão: a defesa da interlocução franca, respeitosa, com
direito ao livre questionamento e emissão de opiniões vivenciada na democracia tertuliária.
17. Cultura da racionalidade paracientífica: a inclinação para pensenizar abrangendo
tecnicamente percepções e cognições extrafísicas fomentada no exercício intelectual tertuliano.
18. Cultura da recin: a demanda intraconsciencial em aceitar o desafio de aplicação
imediata da neoideia impulsionada pelos desafios expostos nos verbetes conscienciológicos.
19. Cultura da semperaprendência: a vocação para o autodidatismo ininterrupto reforçada pela educação continuada das aulas tertulianas.
20. Cultura da verpon: a opção operosa pela descoberta, acatamento, vivência e divulgação de verpons conscienciológicas incitada pelas discussões tertulianas.
21. Cultura do autodesassédio mentalsomático: a proatividade no corte de emocionalismos e irracionalidades incentivada pelas benesses sentidas em holopensene tertuliano salutar.
22. Cultura do autorado: a primazia da escrita na vida cotidiana instaurada no verbetorado ativo conduzindo às publicações de obras conscienciológicas individuais.
23. Cultura do debate cosmoético: a compreensão da relevância dos intercâmbios
e refutações intelectuais para aprimorar e expandir ideias aprofundada na dinâmica tertuliana.
24. Cultura do detalhismo exaustivo: a aptidão para a atenção perseverante às minúcias
desenvolvida e / ou fortalecida nas revisões, inclusões e redações de verbetes.
25. Cultura do enciclopedismo conscienciológico: a estrutura física e intelectual produzida e mantida por equipes técnicas entrosadas em prol do megaprojeto enciclopédico.
26. Cultura do omniquestionamento pesquisístico: o tino investigativo na formulação
de perguntas relevantes para buscar respostas evolutivas aquecido pelas indagações tertulianas.
27. Cultura do ortoconvívio: a predileção por relacionamentos amistosos, intelectuais
e interassistenciais potencializada pelas conversas no foro tertuliário de integração cognopolita.
28. Cultura parapsíquica: a explicitação natural de pesquisas e vivências paraperceptivas, desdramatizadas e desmitificadas, influenciada pelas abordagens racionais tertulianas.
29. Cultura tenepessista: o compartilhamento de vivências e elucidações interpares sobre posturas e procedimentos da tenepes motivado por temáticas verbetográficas afins.
30. Cultura verbetográfica: a deliberação de pinçar, nomear, descrever e argumentar
sobre aspecto observado da realidade reiterada na escrita de verbetes enciclopédicos.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cultura tertuliana, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Aula de Conscienciologia: Parapedagogiologia; Homeostático.
02. Autoinclusão verbetográfica: Autorrevezamentologia; Homeostático.
03. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
04. Cultura conscienciocêntrica: Autoproexologia; Homeostático.
05. Década tertuliana: Tertuliologia; Neutro.
06. Migração intratertuliária: Tertuliologia; Neutro.
07. Omnidesafio das tertúlias conscienciológicas: Refutaciologia; Homeostático.
08. Parapedagogiologia Verbetográfica: Reeducaciologia; Homeostático.
09. Princípio coloquial: Coloquiologia; Neutro.
10. Técnica tertuliária: Tertuliologia; Homeostático.
11. Teletertuliano: Infocomunicologia; Neutro.
12. Teletertuliano incógnito: Infocomunicologia; Neutro.
13. Tertúlia conscienciológica: Parapedagogiologia; Neutro.
14. Verbetógrafo conscienciológico: Verbetologia; Homeostático.
15. Verbetorado conscienciológico: Comunicologia; Homeostático.
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A CULTURA TERTULIANA IMPLANTA A AUTOPREDILEÇÃO
PELA LEITURA, PESQUISA, REFLEXÃO, ARGUMENTAÇÃO,
DISCUSSÃO E ESCRITA, SOB O ENFOQUE COSMOÉTICO,
PARAPSÍQUICO, INTERASSISTENCIAL E HOLOCÁRMICO.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa da cultura tertuliana? Com qual nível
de afinização, entrosamento e resultados evolutivos?
Bibliografia Específica:
1. Arakaki, Kátia; Como Aproveitar melhor as Tertúlias; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 10;
N. 2; Seção: Correspondência; 1 enu.; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia
(CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2006; páginas 224 a 226.
2. Pitaguari, Antonio; Tertúlias no Campus CEAEC; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 6; N. 2; 1 enu.;
Seção: Editorial; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho, 2002; páginas 37
e 38.
3. Vieira, Waldo; Tertúlias Conscienciológicas; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 6; N. 2; 7 enus.;
Seção: Temas da Conscienciologia; Centro de Altos Estudos da Consciência (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho,
2002; páginas 39 a 42.
4. Visintin, Cristina Laura; Qualificação da Tenepes a partir do Voluntariado no Tertuliarium; Artigo;
Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 15; N. 2; Seção: Temas da Conscienciologia; 1 cronologia; 1 enu.; 1 tab.; 6 refs.;
Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Abril-Junho,
2011; páginas 255 a 260.

A. L.
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CULTURA VERBETOGRÁFICA
(VERBETOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A cultura verbetográfica é o cabedal de conhecimentos teáticos, o padrão
de comportamentos, o conjunto de costumes e o corpo de valores evolutivos instituído com a dedicação à escrita regular de verbetes para a Enciclopédia da Conscienciologia.
Tematologia. Tema central homeostático.
Etimologia. O vocábulo cultura vem do idioma Latim, cultura, ―ação de cuidar, tratar;
venerar (no sentido físico e moral)‖, e por extensão, ―civilização‖. Apareceu no Século XV.
O termo verbo deriva também do idioma Latim, verbum, ―palavra; vocábulo; termo; expressão‖,
opondo-se a res, ―coisa; realidade‖. Surgiu em 1279. O sufixo ete, ―diminutivo‖, apareceu no Século XV. A palavra verbete surgiu em 1881. O elemento de composição grafia provém do idioma
Grego, graphé, ―escrita; escrito; convenção; documento; descrição‖.
Sinonimologia: 1. Cultura da verbetografia conscienciológica. 2. Cultura da escrita
verbetológica. 3. Cultura do verbetorado conscienciológico.
Neologia. As 3 expressões compostas cultura verbetográfica, cultura verbetográfica inicial e cultura verbetográfica consolidada são neologismos técnicos da Verbetologia.
Antonimologia: 1. Cultura eletronótica. 2. Cultura mística. 3. Cultura inútil.
Estrangeirismologia: a rotineira transmissão online das aulas tertulianas; a disponibilização diária e gratuita das gravações das tertúlias na web; a audiência dos teletertulianos online
e do replay inserida na vida cotidiana; as aulas de Conscienciologia chegando diariamente aos lares de teletertulianos interessados de qualquer parte do globo terrestre com acesso à Internet.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à Interassistenciologia Tarística.
Coloquiologia: o tom formal e conteudístico da Enciclopédia da Conscienciologia
exemplificado nas centenas de verbetes pessoais do organizador da obra; as tertúlias conscienciológicas mantidas de domingo a domingo; a produtividade verbetográfica dos voluntários movimentando a máquina enciclopédica de 1 verbete-dia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da conscienciografia; o holopensene da curiosidade intelectual; os cognopensenes; a cognopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os grafopensenes; a grafopensenidade; a quantidade de verbetógrafos publicados fortalecendo o holopensene pró-produtividade mentalsomática; o holopensene verbetográfico alimentando e sendo alimentado pela verbetografia; a busca grupal pela autopensenização cosmovisiológica; a busca coletiva pela sustentação do holopensene conscienciológico; a construção conjunta do holopensene da Enciclopédia da Conscienciologia.
Fatologia: a oportunidade evolutiva no convite à verbetografia realizado pelo organizador da Enciclopédia da Conscienciologia; o desafio evolutivo da autoinclusão enciclopédica;
o movimento grupal da Comunidade Conscienciológica Cosmoética Internacional (CCCI) de incluir-se na Enciclopédia da Conscienciologia por meio da verbetografia; a aculturação grupal;
a compreensão dos aspectos formais e conteudísticos da enciclopédia; a apreensão e exercício dos
procedimentos redacionais e padrões formais da Conformática Enciclopédica para o enfrentamento da verbetografia; o espaço mental para a captação de neoideias demandado nas exercitações
verbetográficas; a implantação de hábitos e rotinas predisponentes à redação conscienciológica;
o papel essencial da Era da Hiperconectividade na difusão da verbetografia e na ampliação dos
espectadores das defesas verbetográficas; as tertúlias conscienciológicas regulares enquanto Curso de Longo Curso de difusão internacional da Conscienciologia; a universalização do conheci-
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mento conscienciológico; a demonstração da perspectiva conscienciológica aplicada aos conhecimentos, práticas e vivências; o estímulo ao estudo, pesquisa, reflexão, ajuizamento e escrita sobre
Conscienciologia; o verbetorado conscienciológico; o compartilhamento dos resultados de estudos, pesquisas, experimentações, reflexões e ajuizamentos pautados na teática conscienciológica;
o Programa Verbetografia da Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica
(ENCYCLOSSAPIENS), fornecendo o suporte aos interessados na escrita de verbetes situados
em qualquer localização geográfica; o enriquecimento cognitivo a partir das revisões e debates
tertuliários; a interassistência tarística patrocinada pela elaboração e defesa de verbetes; a otimização da evolução pessoal e grupal a partir da conscienciografia; a construção conjunta do Enciclopedismo Conscienciológico.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a escolha pela participação da tares internacional e multidimensional cotidiana no Tertuliarium; o treino de raciocínio multidimensional e multiexistencial promovido pela verbetografia; a predisposição às inspirações das consciexes amparadoras; a possibilidade ímpar de entrosamento com os amparadores extrafísicos da enciclopédia conscienciológica na elaboração e apresentação dos verbetes; o investimento holossomático requerido para a sustentação da verbetografia regular; o intercâmbio energético com tertulianos, teletertulianos e paratertulianos; a construção conjunta do gruporrevezamento multiexistencial.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a constatação do sinergismo energético entre verbetógrafos, tertulianos e teletertulianos; a comprovação do sinergismo intelectivo produzido pelo continuísmo redacional.
Principiologia: o princípio da descrença (PD); o princípio da verpon; o princípio da
conformática conscienciológica; o princípio dos fatos e parafatos orientarem as pesquisas;
o princípio do posicionamento pessoal (PPP); o princípio do exemplarismo pessoal (PEP); o princípio de toda consciência ter algo a ensinar e a aprender.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC) regrando a comunicabilidade interassistencial oral e gráfica.
Teoriologia: o corpus teórico e prático da Conscienciologia.
Tecnologia: as técnicas da Estilística Verbetográfica; a técnica da infopesquisa conscienciográfica; as grafotécnicas do detalhismo, exaustividade e circularidade fundamentais na redação de verbetes enciclopédicos; a grafotécnica da diversidade vocabular; as técnicas revisionais da acabativa verbetográfica; as técnicas energéticas favorecendo a manutenção de rotina
verbetográfica; as Neotecnologias Comunicativas permitindo o acesso global às aulas tertulianas
diárias.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico Tertuliarium otimizado para a realização e transmissão das tertúlias conscienciológicas; o laboratório conscienciológico da vida cotidiana enquanto fonte inspiradora de neoesclarecimentos verbetográficos.
Efeitologia: os efeitos do verbetorado; os efeitos do acesso fácil às tertúlias no incremento da familiaridade com os conceitos, os neologismos e o confor da Conscienciologia; os
efeitos dos autesforços cognitivos, intelectivos, mnemônicos, parapsíquicos, energéticos e físicos
na composição de textos didáticos e esclarecedores; os efeitos da verbetografia regular nas mudanças evolutivas pessoais e grupais; os efeitos auto ou heterodesassediadores do ambiente tertuliário; os efeitos maxiproexológicos da tares tertuliária diária; os efeitos multidimensionais
e multiexistenciais da oportunidade enciclopédica.
Neossinapsologia: o afinco nos autesforços pela formação continuada de neossinapses.
Ciclologia: o ciclo análise-síntese experimentado na escrita verbetográfica; o ciclo autocrítica-heterocrítica exercitado nas revisões verbetográficas; o ciclo pergunta-resposta experienciado nas defesas verbetográficas; o ciclo assim-desassim vivenciado no Tertuliarium.
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Enumerologia: a reeducação cognitiva; a reeducação comunicativa; a reeducação energética; a reeducação intelectiva; a reeducação paradigmática; a reeducação parapsíquica; a reeducação presencial.
Binomiologia: a tares a partir do binômio tertúlia conscienciológica–verbete enciclopédico; a aprendizagem do binômio autoconfiança intelectual–doação mentalsomática.
Trinomiologia: o nivelamento das informações na CCCI por meio do trinômio neoverpons–neologismos–informes comunitários presente nas tertúlias.
Polinomiologia: o polinômio pesquisas-estudos-reflexões-ajuizamentos.
Antagonismologia: o antagonismo tares / tacon.
Politicologia: a meritocracia evolutiva.
Legislogia: a lei do maior esforço aplicada à auto e heteropromoção evolutiva.
Filiologia: a verbetofilia; a tertuliofilia; a grafofilia; a neofilia; a cogniciofilia; a parapsicofilia; a amparofilia.
Mitologia: a desconstrução teática do mito da inspiração sem transpiração.
Holotecologia: as pesquisas nas tecas em geral.
Interdisciplinologia: a Verbetologia; a Tertuliologia; a Gesconologia; a Grafopensenologia; a Taristicologia; a Comunicologia; a Reeducaciologia; a Traforologia; a Discernimentologia; a Evoluciologia; a Cosmoeticologia; a Holomaturologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador extrafísico; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o comunicólogo; o conscienciólogo;
o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista;
o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o tertuliano; o tertuliano assíduo; o teletertuliano; o verbetógrafo; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de
ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora extrafísica;
a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a comunicóloga; a consciencióloga;
a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista;
a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante existencial; a inversora existencial; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a tertuliana assídua; a teletertuliana; a verbetógrafa; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens verbetologus; o Homo sapiens tertulianus; o Homo sapiens intellectualis; o Homo sapiens semperaprendens; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens conscientiologus.
V. Argumentologia
Exemplologia: cultura verbetográfica inicial = a vivenciada coletivamente na primeira
década após a possibilidade de elaboração de verbetes pessoais para a Enciclopédia da Conscienciologia; cultura verbetográfica consolidada = a vivenciada coletivamente após décadas de tertúlias e verbetógrafos publicados.
Culturologia: a cultura verbetográfica; a cultura da tares enciclopédica; a cultura tertuliana; a cultura do Enciclopedismo Conscienciológico; a cultura cognopolita; a cultura da pri-
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oridade da escrita; a cultura do parapsiquismo interassistencial cosmoético; a cultura conscienciológica.
Componentes. Valores, conhecimentos, comportamentos e costumes estão entre os componentes das culturas em geral. Eis, por exemplo, 20 aspectos da cultura verbetográfica, agrupados didaticamente nos 4 componentes culturais mencionados:
A. Valores. Segundo a Cosmoeticologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética, 4 valores passíveis de serem difundidos e / ou fortalecidos com a verbetografia:
01. Doação intelectual: a cessão pelo verbetógrafo dos direitos autorais e patrimoniais
dos verbetes e da própria imagem na defesa pública no Tertuliarium, comprovando os rendimentos multidimensionais do investimento na tares.
02. Infraestrutura gratuita: a disponibilização para o verbetógrafo da livre utilização
das estruturas intelectuais do Holociclo, Holoteca e Tertuliarium no Centro de Altos Estudos da
Conscienciologia (CEAEC), incluindo os recursos digitais da Enciclomática, demonstrando a importância do compartilhamento e manutenção de acervo mentalsomático.
03. Maxiproéxis grupal: a observação da integração harmônica dos diversos grupos especializados compondo a linha de montagem verbetográfica, desde a escolha do título até a manutenção das defesas tertuliárias na web, ratificando a interdependência evolutiva.
04. Voluntariado cosmoético: o suporte gratuito ao verbetógrafo das equipes técnicas
formadas pelos voluntários conscienciológicos da verbetografia, da ENCYCLOSSAPIENS, do
apoio às consultas ao acervo intelectual do CEAEC e do Tertuliarium, exemplificando a força do
trabalho interassistencial do voluntariado.
B. Conhecimentos. Atinente à Cogniciologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
6 conhecimentos passíveis de serem adquiridos e / ou aprofundados com a verbetografia:
05. Autexpressividade pró-revezamento: a avaliação de o registro histórico das defesas verbetográficas ser cápsula do tempo cinemascópica, assim como a confirmação de os temas
redigidos e as posturas nas defesas retratarem a personalidade, motivando ao verbetorado para
mais facetas pessoais ficarem registradas e poderem ser analisadas e reconhecidas em vida futura.
06. Factibilidade da escrita: a comprovação do favorecimento à autexpressão gráfica
propiciada pela chapa verbetográfica, a quem domina e a quem ainda não domina as grafotécnicas, capaz de facilitar a organização e ampliação de pensamentos por meio das seções pré-definidas, além de permitir a explicitação de constructos e experiências de modo suscinto e objetivo,
decretando o fim do engavetamento de ideias.
07. Imprescindibilidade do confor: a constatação do relevo tarístico dos aspectos formais para a expressão clara e didática das ideações pessoais, aliada às exigências de detalhismo
e exaustividade, formais e conteudísticos, advindas da utilização da chapa verbetográfica, instaurando o apreço pelo rigor conformático nas comunicações textuais.
08. Praticabilidade da neomundividência: a expansão da visão pessoal de mundo com
a inclusão dos enfoques conscienciológicos nas análises e argumentações sobre as realidades, requerida e exercitada na redação verbetográfica, ensinando sobre a aplicação do parapsiquismo
e da racionalidade paracientífica no cotidiano.
09. Responsabilidade da autexpressão: a verificação das repercussões das defesas de
verbetes, capaz de propiciar a identificação do público de cada tema e / ou verbetógrafo, cujo rapport é proveniente, por exemplo, de retrovidas em comum e / ou formações socioculturais e profissionais similares, conscientizando da utilidade das próprias ideias, experiências e conhecimentos, bem como da oportunidade de interação interassistencial com consciências afins
independentemente do tempo e espaço.
10. Utilidade da ortocognição: a composição de autorrepertório verbetográfico composto de temas pesquisados, ponderados e publicados em verbetes, com as respectivas associações ideativas e ganchos didáticos, enriquecendo as abordagens tarísticas em geral.
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C. Comportamentos. Pela ótica da Etologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
6 comportamentos passíveis de serem estabelecidos e / ou reiterados com o verbetorado:
11. Descrença aplicada: a adoção do princípio da descrença na condução de debates
cosmoéticos com leitores e ouvintes, com argumentações racionais, críticas, fundamentadas em
fatos e parafatos, eliminando mitificações, mistificações e dogmatismos no convívio diário.
12. Desrepressão intelectual: a segurança advinda de o verbete, antes da defesa e publicação, ter recebido o aval de vários revisores após debates e correções, capazes de favorecer
a superação de possíveis medos e travões à exposição das próprias ideias, incentivando novas produções intelectuais, sejam verbetes, artigos ou livros conscienciológicos.
13. Heterocriticofilia intelectual: a receptividade às correções e sugestões técnicas passíveis de imprimir maior clareza e profundidade ao próprio texto, além de adequá-lo à Conformática Enciclopédica, desdramatizando a relação interassistencial autor-revisor.
14. Interlocução tarística: o exercício do pensamento com enfoque cosmoético, multidimensional, seriexológico, parapsíquico, interassistencial e holocármico na elaboração dos verbetes, promovendo conversas cotidianas com argumentações mais ricas em conteúdo, profundidade e esclarecimentos mútuos.
15. Neovocabulário cotidiano: a conversação sobre a escrita de verbetes popularizando
o uso de termos inusuais dicionarizados e a criação de neologismos técnicos, por exemplo esses
20: neoverbetógrafa; neoverbetógrafo; verbetar; Verbetarium; verbetável; verbetogênica; verbetogênico; verbetografia; verbetográfica; verbetográfico; verbetógrafa; verbetógrafo; verbetofilia;
verbetograma; Verbetologia; verbetológica; verbetológico; verbetóloga; verbetólogo; verbetorado.
16. Olhar conscienciográfico: o reconhecimento das múltiplas nuances da realidade
com potencial para serem abordadas de maneira útil à evolução consciencial, exemplificadas nas
temáticas verbetográficas, instigando a autocapacitação para reconhecer em relatos, fatos e parafatos cotidianos as temáticas passíveis de serem transformadas em textos tarísticos.
D. Costumes. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, por exemplo, em ordem alfabética,
4 hábitos ou práticas regulares, passíveis de serem desenvolvidos e / ou consolidados com a dedicação à verbetografia:
17. Biblioteca pessoal: a dedicação às atividades intelectuais, demandando a aquisição
e manutenção na própria residência de obras de consulta e aprofundamento temático.
18. Caderno de campo: o desafio intelectual de pinçar, nomear, descrever e argumentar
sobre aspecto observado da realidade, requisitando o porte de papel e caneta, no bolso ou bolsa,
para registrar vivências e neoideias para depois transformá-las em obras grafadas.
19. Escritório pessoal: a necessidade de otimizar a produção redacional, solicitando
a organização de espaço na própria moradia exclusivo para a leitura, estudo, pesquisa, reflexão
e composição de textos.
20. Holopensene desassediado: a vontade de potencializar a interação com os amparadores extrafísicos e os extrapolacionismos parapsíquicos, exigindo o investimento diuturno na
manutenção do holopensene domiciliar sadio, harmônico e mentalsomático.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a cultura verbetográfica, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acabativa verbetográfica: Verbetologia; Neutro.
02. Autoconfiança intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Autorrepertório verbetográfico: Verbetologia; Homeostático.
04. Cápsula do tempo cinemascópica: Autorrevezamentologia; Neutro.
05. Cultura conscienciocêntrica: Autoproexologia; Homeostático.
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06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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Cultura tertuliana: Tertuliologia; Homeostático.
Década tertuliana: Tertuliologia; Neutro.
Efeito do verbetorado: Verbetologia; Homeostático.
Enciclopediologia: Cosmovisiologia; Homeostático.
Esclarecimento interpares: Interassistenciologia; Homeostático.
Infopesquisa conscienciográfica: Cosmovisiologia; Neutro.
Olhar conscienciográfico: Gesconologia; Neutro.
Produção do esclarecimento: Interassistenciologia; Homeostático.
Teletertuliano assíduo: Autodidaticologia; Neutro.
Tertuliofilia: Tertuliologia; Neutro.

A CULTURA VERBETOGRÁFICA FAZ SURGIR O APREÇO
PELO CICLO PESQUISAR-ESCREVER-PUBLICAR-DEBATER,
CAPAZ DE DISSEMINAR O PARADIGMA CONSCIENCIAL,
COM O AUMENTO DE OBRAS TARÍSTICAS DISPONÍVEIS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, participa da cultura verbetográfica? Desde
quando?
Bibliografia Específica:
1. Ferraro, Cristiane; & Lopes, Adriana; Enciclopedismo Conscienciológico; Artigo; Conscientia; Revista;
Trimestral; Vol. 16; N. 3; Associação Internacional do Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do
Iguaçu, PR; Julho / Setembro, 2012; páginas 267 a 273.
2. Lopes, Adriana; Cultura Verbetográfica; Artigo; Neologus – Revista Científica da ENCYCLOSSAPIENS;
I Encontro de Enciclopedistas da Conscienciologia: Do Iluminismo à Parailuminismologia; Auditorium, CEAEC; Foz do
Iguaçu, PR; 19-20.08.17; Anuário; Vol. 1.; Ano 1; N. 1.; Seção: Conferência; 1 E-mail; 9 enus.; 1 microbiografia; 23
webgrafias; Associação Internacional de Enciclopediologia Conscienciológica (ENCYCLOSSAPIENS); Foz do Iguaçu,
PR; Agosto, 2017; páginas 199 a 212.
3. Idem; Tertuliofilia; Artigo; Conscientia; Revista; Trimestral; Vol. 16; N. 4; Associação Internacional do
Centro de Altos Estudos da Conscienciologia (CEAEC); Foz do Iguaçu, PR; Outubro / Dezembro, 2012 ; páginas 410
a 416.

A. L.
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CULTUROLOGIA
(INTRAFISICOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Culturologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, técnicos, ou
pesquisas dos conhecimentos gerais da Humanidade, capazes de especificar o caldo real de cultura dos povos da Terra até o momento evolutivo.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. A palavra cultura procede do idioma Latim, cultura, ―ação de cuidar; tratar;
venerar (no sentido físico e moral)‖, e por extensão, ―civilização‖. Surgiu no Século XV. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte; tratado; exposição
cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖. O termo culturologia foi cunhado pelo químico e filósofo alemão Wihelm Ostwald (1853–1932) em 1909, na Alemanha, através do vocábulo Kulturologie.
Sinonimologia: 1. Cogniciologia. 2. Polimatia. 3. Evoluciologia Mentalsomática.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 32 cognatos derivados do vocábulo cultura:
aculturação; contracultura; cultural; culturalização; culturalizada; culturalizado; culturalizador; culturalizadora; culturalizante; culturalizar; culturalizável; Culturologia; descultura; desculturação; histórico-cultural; Holoculturologia; incultura; microcultura; microcultural; monocultura; multicultura; multicultural; Multiculturologia; neocultura; pseudocultura; retrocultura;
sociocultural; subcultura; subcultural; transculturação; transmulticulturabilidade; transculturalidade.
Neologia. As 3 expressões compostas Culturologia Aquisitiva, Culturologia Executiva
e Culturologia Distributiva são neologismos técnicos da Intrafisicologia.
Antonimologia: 1. Ignorantismo. 2. Obscurantismo.
Estrangeirismologia: o background cultural da personalidade; a cros-cultural awareness.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à cognição em geral.
Seciologia. No âmbito da Lexicografia, a Culturologia é Seção componente da Divisão
Conformática dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal cultural; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: o nível de conhecimento da conscin; o bem-estar mentalsomático; os omnichoques culturais; os idiotismos culturais em geral; a Socin ainda patológica; o Mega-Hospital
terrestre; a evolução contínua.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a paracultura;
o autoparapsiquismo.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio de ninguém evoluir sozinho; o princípio da empatia evolutiva.
Teoriologia: a teoria do contato cultural.
Tecnologia: a cultura tecnológica.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico do cosmograma.
Efeitologia: os efeitos evolutivos da cultura em geral.
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Enumerologia: a ecologia cultural; a cultura geral; o círculo cultural; a ilha cultural;
o marketing cultural; o conteúdo social; o problema social.
Binomiologia: o binômio educação formal–autodidatismo.
Interaciologia: a interação intraconsciencialidade-extraconsciencialidade; a interação
ideia inata–conhecimento cultural.
Trinomiologia: o trinômio Mesologia-Genética-Paragenética.
Polinomiologia: o polinômio Economia-Política-Cultura-Socin.
Antagonismologia: o antagonismo cultura / curtura.
Politicologia: a política social da educação.
Legislogia: as leis reguladoras das escolas públicas.
Filiologia: a bibliofilia.
Fobiologia: a xenofobia; a neofobia; a sofofobia.
Mitologia: os mitos culturais seculares.
Holotecologia: a culturoteca; a cosmoteca; a socioteca; a cognoteca; a cosmoeticoteca.
Interdisciplinologia: a Culturologia; a Cogniciologia; a Intrafisicologia; a Psicossomatologia; a Mentalsomatologia; a Experimentologia; a Argumentologia; a Coerenciologia; a Cosmovisiologia; a Parapercepciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o evoluciólogo; o exemplarista; o intelectual;
o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o teleguiado autocrítico; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a evolucióloga; a exemplarista; a intelectual;
a reciclante existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista;
a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a teleguiada autocrítica; a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
Hominologia: o Homo sapiens culturologus; o Homo sapiens polymatha; o Homo
sapiens perquisitor; o Homo sapiens scriptor; o Homo sapiens professor; o Homo sapiens
mentalsomaticus; o Homo sapiens scientificus.
V. Argumentologia
Exemplologia: Culturologia Aquisitiva = a adstrita à cultura capitalista; Culturologia
Executiva = a mantida pela Ciência Convencional nas Universidades; Culturologia Distributiva =
a embasada na inteligência evolutiva (IE) e na megacultura universalista da Parapercepciologia.
Culturologia: a Multiculturologia; a Holoculturologia.
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Experimentologia. Segundo a Experimentologia, está entre as maiores demonstrações
de cultura o ato de saber interconectar os assuntos de modo irretocável e indiscutível, por intermédio da associação de ideias.
Intrafisicologia. Sob a ótica da Intrafisicologia, só se vende cultura com lazer embutido.
Psicossomatologia. Pela Psicossomatologia, o investimento pessoal na cultura útil permite à conscin colocar no ponto exato os próprios problemas, minimizando as preocupações.
Taxologia. À luz da Holomaturologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 120 categorias de assuntos culturais, em geral, componentes do universo da Culturologia e abordados na
Enciclopédia da Conscienciologia:
01. Aberração cultural: a autodeformação cultural.
02. Abertismo cultural vs. fechamento cultural.
03. Acervo cultural: a bagagem cultural.
04. Agente multicultural: o livro técnico.
05. Agitador cultural: a agitadora cultural.
06. Alheação cultural: a amnésia cultural.
07. Assimilações de culturas: a transculturação.
08. Atualização cultural vs. atraso cultural.
09. Autocognição multicultural: o cidadão do mundo.
10. Auto-hibernação cultural: a monocultura tacanha.
11. Bom hábito cultural vs. mau hábito cultural.
12. Caldo da Paracultura Milenar: os clássicos da literatura.
13. Caos cultural do Século XXI: a dispersão cultural comunicativa da Internet.
14. Catalisador cultural: a catalisadora cultural.
15. Choque cultural Ocidente / Oriente.
16. Choque sociocultural: o megachoque sociocultural.
17. Coexistência cultural vs. confrontação cultural.
18. Competições culturais: a Olimpíada da Cultura.
19. Conformismo cultural: a conscin retrógrada.
20. Contracultura: a cultura contra o status quo.
21. Cultura capitalista.
22. Cultura conscienciológica vs. cultura materiológica.
23. Cultura da corrupção: o Partido dos Trabalhadores (PT) no Brasil.
24. Cultura da desordem: a anomia.
25. Cultura da ilusão: a cultura do factoide.
26. Cultura da impunidade: a Política no Brasil.
27. Cultura da infantilização: a cultura da jogatina.
28. Cultura da liberdade vs. cultura do medo.
29. Cultura da não violência vs. cultura da gun society.
30. Cultura da ostentação: a cultura da celebridade.
31. Cultura da Passadologia: os tradicionalismos anacrônicos.
32. Cultura da postergação: a Jurisprudência no Brasil.
33. Cultura da reclamação: a cultura do não-me-toques.
34. Cultura dinâmica: a Ciência da Neofilia (Neofiliologia).
35. Cultura do desperdício: a dos nababos dos petrodólares.
36. Cultura do jeitinho: a Corrupciologia do Brasil.
37. Cultura do maior empenho vs. cultura do menor empenho.
38. Cultura do poder assistencial do tenepessismo: a cultura da Interassistenciologia.
39. Cultura evolutiva: a cultura da recin ininterrupta.
40. Cultura interassistencial: a da megafraternidade.
41. Cultura intraconsciencial: a inteligência evolutiva.
42. Culturalização.
43. Cultura onímoda: a da cosmovisão pessoal.
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44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
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63.
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
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Cultura parapsíquica: cultura transdimensional.
Cultura pessoal: a interação da cultura formal com a autodidaxia.
Cultura polimática: a transdisciplinar.
Cultura proexológica: a da sementeira intrafísica.
Cultura religiosa: a cultura do dogmatismo; cultura da crença.
Cultura tenepessista: a cultura ofiexista.
Cultura única: a cultura da incultura.
Cultura universalista vs. cultura regionalista.
Cultura útil vs. cultura inútil.
Cursos de culturas: a educação intercultural.
Deformação cultural: a da vítima da xenofobia.
Dicionário cultural cerebral.
Elo cultural: a fusão de culturas.
Estimulante cultural: as leituras pessoais diversificadas.
Estudo da produção cultural: as pesquisas das neoverpons.
Eventos culturais: as promoções culturais.
Excursão cultural: o turismo intelectual com pesquisas.
Exposição cultural: a força do exemplo na Verbaciologia.
Feudos culturais: os guetos de todos os tipos.
Fissura cultural: a apologia da forma sobre o conteúdo.
Gestação cultural: a Pedagogia; a Parapedagogiologia; a Propedêutica.
Gestor cultural: a gestora cultural.
Holoculturologia: Multiculturologia.
Idiotia cultural: a idiotice cultural.
Idiotismos culturais da moda: os modismos antissomáticos da moda.
Idiotismos culturais de Hollywood: as promoções cinematográficas das drogas.
Idiotismos culturais do Zeitgeist: a guerra de culturas.
Idiotismos culturais fossilizantes: as touradas.
Idiotismos culturais herméticos: as seitas em pleno Século XXI.
Idiotismos culturais históricos: a Academia Brasileira de Letras.
Idiotismos culturais nacionaleiros: a mania estadunidense do culto à bandeira.
Idiotismos culturais políticos: as monarquias atuais; as ditaduras atuais.
Idiotismos culturais religiosos: os dogmas obscurantistas do Vaticano.
Imaginatividade do agitador cultural.
Impacto cultural do neoprojeto.
Indústria cultural: a indústria da guerra.
Infoidiotismo cultural: a substituição patológica da vida real pela vida virtual.
Inteligência cultural: a sabedoria cultural.
Interculturologia: o intercâmbio cultural.
Inventário cultural: a Conscienciometrologia da Socin ainda patológica.
Investimento mínimo na cultura: o bilinguismo.
Lacunas da formação cultural: a anticomunicação.
Lixo cultural: a praga cultural.
Maxidissidências culturais vs. minidissidências culturais.
Mininformação cultural: o programa da demonstração técnica.
Ministério da Cultura.
Monoculturalismo: a cultura do etnocentrismo.
Mosaico cultural: a diversidade cultural.
Neocultura vs. retrocultura.
Neomulticulturalismos: as renovações impostas pela globalização.
Oásis cultural: a Cognópolis.
Paleologia cultural: o anacronismo cultural.
Paraaculturação: a dos Cursos Intermissivos (CIs).

Enciclopédia da Conscienciologia

7966

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

Paraidiotismo cultural: a paramentalidade parapatológica da Baratrosfera.
Permissividade sociocultural: o turismo sexual patológico.
Pertúrbio cultural: o choque cultural.
Pesquisas multiculturais: as exaustivas da megagescon.
Prática cultural da leitura: o clube do livro; as oficinas de leitura; o PAE.
Preservação das diversidades culturais.
Promotor cultural: a promotora cultural.
Pseudocultura: a submissão à Dogmática artística, materiológica ou religiosa.
Puritanismos socioculturais.
Reconfigurações culturais.
Reestratificação cultural: a reciclagem existencial.
Relatividade cultural: o confronto da Habitologia das diversas culturas.
Rolo-compressor da cultura inútil: a vidiotia; a internautomania.
Secretaria Municipal da Cultura: a Feira do Livro.
Síntese cultural.
Sujeição cultural degradante: as mulheres islâmicas.
Superestimação da cultura inútil: os fãs-clubes dos popstars.
Tema cultural controvertível: os dogmas islâmicos gerando fatwas.
Tesaurização cultural: a enciclopédia.
Trafor cultural vs. trafar cultural.
Transculturalidade: o poliglotismo; a Cosmovisiologia.
Transmulticulturabilidade multidimensional: a vivência da projetabilidade lúci-

da (PL).
119. Ultrapassagem da retrocultura: a conquista das neossinapses.
120. Vícios da formação cultural: os cooporativismos da Mesologia retrógrada.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 12 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Culturologia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Administração da vida intelectual: Experimentologia; Homeostático.
02. Apedeutismo: Parapedagogiologia; Nosográfico.
03. Autopotencialização: Evoluciologia; Homeostático.
04. Autossuficiência evolutiva: Evoluciologia; Homeostático.
05. Choque cultural: Civilizaciologia; Neutro.
06. Condição conscienciológica: Evoluciologia; Homeostático.
07. Idiotismo cultural: Parassociologia; Nosográfico.
08. Lacuna da formação cultural: Experimentologia; Nosográfico.
09. Retardamento mental coletivo: Parapatologia; Nosográfico.
10. Sistemata: Experimentologia; Neutro.
11. Valor existencial: Paraxiologia; Neutro.
12. Vício da formação cultural: Conscienciometrologia; Nosográfico.

A CULTURA É PATRIMÔNIO PERSONALÍSSIMO DE TODA
CONSCIÊNCIA EXPRESSANDO O ACERVO DE EXPERIÊNCIAS EVOLUTIVAS E APONTANDO O NÍVEL INDISFARÇÁVEL DA PRÓPRIA SANIDADE INTRACONSCIENCIAL.
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Questionologia. Você, leitor ou leitora, vive satisfeito com o nível de excelência da própria cultura geral? Tal cultura geral é dinâmica ou estacionária?
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CURIOSIDADE PESQUISÍSTICA
(COSMOVISIOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A curiosidade pesquisística é a condição reativa, positiva, de investigação
técnica ou paratécnica da conscin, homem ou mulher, curiosa e interessada em tudo relativo ao
próprio holopensene no qual evolui.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo curiosidade deriva do idioma Latim, curiositas, ―cuidado; diligência em buscar alguma coisa; desejo de conhecer; curiosidade; empenho de saber, conhecer, achar,
descobrir‖. Surgiu no Século XIV. A palavra pesquisa vem do idioma Espanhol, pesquisa, derivada do idioma Latim, pesquisita, de pesquisitus, e esta de perquirere, ―buscar com cuidado; procurar por toda parte; informar-se; inquirir; perguntar; indagar profundamente; aprofundar‖. Apareceu no Século XIII.
Sinonimologia: 01. Curiosidade descobridora. 02. Curiosidade pró-heurística.
03. Curiosidade pró-evolutiva. 04. Curiosidade investigativa. 05. Interação técnica-curiosidade.
06. Curiosidade epistemológica. 07. Curiosidade científica. 08. Curiosidade verponológica.
09. Megapesquisidade. 10. Automotivação investigativa.
Neologia. As duas expressões compostas curiosidade pesquisística primária e curiosidade pesquisística avançada são neologismos técnicos da Cosmovisiologia.
Antonimologia: 1. Alienação pessoal. 2. Indiferença pessoal. 3. Dogmática antipesquisística. 4. Incuriosologia. 5. Ignorantismo. 6. Preguiça mental. 7. Anorexia pesquisística.
8. Apatia pesquisística.
Estrangeirismologia: a open mind; a inquirer personality; a questioning mind;
o ground work na Holoteca; o looking into multidimensional; o field work experimental; o factfinding pela técnica do cosmograma; a quest pelas verpons; o probing no x da questão.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto às pesquisas e parapesquisas pessoais.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal das prioridades evolutivas; os evoluciopensenes;
a evoluciopensenidade; os neopensenes; a neopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os tecnopensenes; a tecnopensenidade.
Fatologia: a curiosidade pesquisística; as pequenas curiosidades de todo dia; os fatos
atrativos; os minidetalhes; o aguçamento da curiosidade; a fome de saber; o papel dos aparelhos
e instrumentos na vida da conscin curiosa; a intensidade da leitura inteligente no microuniverso
da conscin curiosa; a busca da Cosmovisiologia; a amplificação do autodespertamento da curiosidade sadia onímoda.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o extrapolacionismo parapsíquico.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da autocrítica; o princípio da descrença.
Codigologia: o código pessoal de Cosmoética (CPC).
Teoriologia: as teorias avançadas da Conscienciologia (verpons).
Tecnologia: as tecnologias modernas ampliando a curiosidade das conscins lúcidas;
a técnica da omnipesquisa permanente.
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Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico das técnicas projetivas.
Colegiologia: o Colégio Invisível dos Pesquisadores em geral.
Efeitologia: o efeito halo das pesquisas técnicas.
Ciclologia: o ciclo curiosidade-abordagem-pesquisa-achado.
Binomiologia: o binômio curiosidade-pesquisa.
Interaciologia: a interação pergunta-resposta; a interação buscar-achar; a interação
patológica cabeça vazia–agenda vazia de interesses.
Crescendologia: o crescendo das pequenas curiosidades levando às grandes descobertas; o crescendo intelectual monovisão-cosmovisão.
Trinomiologia: o trinômio curiosidade-automotivação-perseverança; o trinômio ronda
holotecária–ronda cosmogramática–ronda interneteira; o trinômio pesquisa-leitura-consulta;
o trinômio diagnóstico-profilaxia-terapêutica da acídia pesquisística; o trinômio instigante ideia-contexto-problema da pesquisa; o trinômio essencial consciência-curiosidade-Cosmos.
Polinomiologia: o polinômio autopensenes-leituras-registros-colóquios; o polinômio
palestra-artigo-curso-livro a partir da curiosidade pesquisística.
Antagonismologia: o antagonismo curiosidade instrutiva / curiosidade mórbida.
Paradoxologia: os paradoxos curiosos.
Politicologia: a lucidocracia; a tecnocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a pesquisofilia; a gnosiofilia; a paratecnofilia; a intelectofilia; a cienciofilia.
Sindromologia: a síndrome da anorexia intelectual.
Holotecologia: a curiosoteca; a experimentoteca; a heuristicoteca; a tecnoteca; a parapsicoteca; a cognoteca; a evolucioteca.
Interdisciplinologia: a Cosmovisiologia; a Fatologia; a Experimentologia; a Autopesquisologia; a Curiosologia; a Intencionologia; a Mentalsomatologia; a Autocriteriologia; a Argumentologia; a Criticologia; a Evoluciologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a conscin lúcida; a isca humana lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a consciência curiosa; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação.
Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a projetora consciente; a sistemata; a tertuliana; a verbetóloga;
a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação.
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Hominologia: o Homo sapiens curiosus; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens perquisitor; o Homo sapiens universalis; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens
semperaprendens; o Homo sapiens mentalsomaticus; o Homo sapiens attentus.
V. Argumentologia
Exemplologia: curiosidade pesquisística primária = a condição da conscin ainda jovem;
curiosidade pesquisística avançada = a condição da conscin adulta, madura, culta, lida e viajada
a caminho da polimatia.
Culturologia: a Multiculturologia da Cosmovisiologia.
Natureza. A partir do princípio de a consciência (Serenão) somente deixar, em definitivo, as vidas humanas sucessivas (seriéxis) ou as existências na dimensão intrafísica (ressomas),
depois de dominar satisfatoriamente a vida material, torna-se extremamente relevante o interesse
pessoal por toda a Natureza ou o Cosmos Físico.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a curiosidade pesquisística, indicados para a expansão das
abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Abertismo consciencial: Evoluciologia; Homeostático.
02. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
03. Amplificador da consciencialidade: Holomaturologia; Homeostático.
04. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
05. Curiosologia: Autopesquisologia; Neutro.
06. Detalhismo: Experimentologia; Homeostático.
07. Pesquisa curiosa: Experimentologia; Neutro.
08. Pesquisador independente: Experimentologia; Homeostático.
09. Técnica conscienciológica curiosa: Autopesquisologia; Homeostático.
10. Zetética: Autopesquisologia; Homeostático.

A CURIOSIDADE PESQUISÍSTICA, QUANDO COSMOÉTICA,
EMBASA A TÉCNICA MAIS EFICAZ PARA A CONSCIN
LÚCIDA, HOMEM OU MULHER, ALCANÇAR A VIVÊNCIA
PLENA, INTRA E EXTRAFÍSICA, DA COSMOVISIOLOGIA.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, tem muita, pouca ou nenhuma curiosidade natural quanto às realidades existenciais? Sempre foi assim?
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CURIOSOLOGIA
(AUTOPESQUISOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. A Curiosologia é a Ciência aplicada aos estudos específicos, sistemáticos,
técnicos ou pesquisas da característica ou qualidade da conscin curiosa, com vontade de aprender,
saber e pesquisar, alimentando o desejo intenso de ver, ouvir, conhecer ou experimentar alguma
coisa geralmente nova, original, pouco conhecida ou da qual nada se conhece.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo curioso vem do idioma Latim, curiosus, ―cuidadoso; diligente; que
busca, procura com cuidado, desejoso de saber; curioso; indiscreto; imprudente‖. Apareceu no
Século XIV. O elemento de composição logia provém do idioma Grego, lógos, ―Ciência; Arte;
tratado; exposição cabal; tratamento sistemático de 1 tema‖.
Sinonimologia: 1. Ciência da Procura de Coisas Originais. 2. Ciência do Interesse na
Neofilia. 3. Cosmognosiologia. 4. Pantologia. 5. Holofilosofia.
Cognatologia. Eis, na ordem alfabética, 13 cognatos derivados do vocábulo curiosidade:
curiosa; curiosar; curiosear; curiosice; curioso; curiosolita; Curiosologia; descuriosa; descuriosidade; descurioso; incuriosa; incuriosidade; incurioso.
Neologia. O vocábulo Curiosologia e as duas expressões compostas Curiosologia Psicossomática e Curiosologia Mentalsomática são neologismos técnicos da Autopesquisologia.
Antonimologia: 1. Descuriosologia. 2. Incuriosologia. 3. Ignorantismo. 4. Preguiça
mental. 5. Dogmatologia. 6. Ludologia. 7. Liturgiologia.
Estrangeirismologia: a oddity; o quizzical; o glamour; o appeal; o voyeurisme; o happening; o inquirer; o enquêteur; a curiosidade mórbida dos snuff films.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do discernimento quanto à autocognição.
Megapensenologia. Eis 2 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Curiosidade: comichão mentalsomática. Cientista: curioso profissional.
Citaciologia. Pensamento de Albert Einstein (1879–1955) sobre o assunto: – A curiosidade é mais importante que o conhecimento.
Seciologia. No âmbito da Lexicologia, a Curiosologia é Seção, variável ou eventual,
componente da Divisão Argumentologia, dos verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da curiosidade; os ortopensenes; a ortopensenidade.
Fatologia: a minivariável da Conscienciologia; os desafios das pesquisas; as obviedades;
os ineditismos; as bizarrices; o elemento desafiador; o instigável; o espicaçante; os casos insólitos; a curiosidade natural; a curiosidade inata; a curiosidade sadia; a curiosidade científica;
a curiosidade epistemológica; a curiosidade heurística; a curiosidade pública; a curiosidade folclórica; a curiosidade onímoda; a curiosidade infantil; a curiosidade feminina; a curiosidade do
felino; a curiosidade impertinente; a curiosidade doentia; o museu de curiosidades; a loja de
curiosidades; o livro de curiosidades; a enciclopédia de curiosidades; o guia dos curiosos; as
curiosidades astronômicas; o ato de quebrar a rotina; a exploração do novo; o enigma do instigante; a fome de saber; a verpon; o ignoto; o desconhecido; o supostamente impossível; a curiosidade
quanto à Etiologia do erro pessoal repetitivo; a euforin; a primener; o cipriene.
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Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; a dimener; o desenvolvimento parapsíquico; a sinalética energética e parapsíquica pessoal; o transe parapsíquico;
a curiosidade quanto ao mecanismo estrutural do fenômeno parapsíquico.
III. Detalhismo
Principiologia: o princípio da autocrítica.
Tecnologia: a técnica da omnipesquisa permanente; a técnica da nutrição intelectual;
a técnica da minileitura prévia; a técnica da abordagem máxima; a técnica das 50 vezes mais;
a técnica da consulta a 50 dicionários; a técnica da apreciação das realidades e pararrealidades.
Laboratoriologia: o laboratório conscienciológico da Proéxis; o laboratório conscienciológico da Mentalsomatologia; o laboratório conscienciológico Acoplamentarium; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico da grupalidade; o laboratório conscienciológico Serenarium.
Enumerologia: a curiosidade; a singularidade; a anomalia; o minidetalhe; o superlativo;
o recorde; a exaustividade.
Binomiologia: o binômio curiosidade-pesquisa; o binômio curiosidade-publicidade;
o binômio curiosidade-Cosmoeticologia.
Interaciologia: a interação curiosidade-investigação-achado.
Trinomiologia: o trinômio curiosidade-inteligência-cultura; o trinômio curiosidade-aprendizagem-ensino.
Antagonismologia: o antagonismo obviedade / ineditismo; o antagonismo curiosidade
instrutiva / curiosidade mórbida; o antagonismo curiosidade / ociosidade; o antagonismo ficar
intrigado / passar batido; o antagonismo perguntador / acreditador; o antagonismo buscador da
evolução / acomodado à ignorância.
Filiologia: a neofilia; a xenofilia; a bibliofilia; a leiturofilia; a pesquisofilia; a cognofilia;
a evoluciofilia.
Neofobia: as neofobias em geral.
Holotecologia: a curiosoteca; a experimentoteca; a bizarroteca; a abstrusoteca; a heuristicoteca; a multiculturoteca; a parapsicoteca.
Interdisciplinologia: a Curiosologia; a Extraordinariologia; a Autocogniciologia; a Autopesquisologia; a Psicossomatologia; a Experimentologia; a Automaturologia; a Autocriativologia; a Autodidaticologia; a Raciocinologia; a Epistemologia; a Mateologia.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciência curiosa; a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin eletronótica; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana
lúcida; o ser desperto; o ser interassistencial; a semiconsciex; a conscin enciclopedista.
Masculinologia: o acoplamentista; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico;
o atacadista consciencial; o autodecisor; o intermissivista; o cognopolita; o compassageiro evolutivo; o completista; o comunicólogo; o conscienciólogo; o conscienciômetra; o consciencioterapeuta; o macrossômata; o conviviólogo; o duplista; o duplólogo; o proexista; o proexólogo; o reeducador; o epicon lúcido; o escritor; o evoluciente; o exemplarista; o intelectual; o reciclante existencial; o inversor existencial; o maxidissidente ideológico; o tenepessista; o ofiexista; o parapercepciologista; o pesquisador; o pré-serenão vulgar; o projetor consciente; o sistemata; o tertuliano; o verbetólogo; o voluntário; o tocador de obra; o homem de ação; o Serenão com macrossoma
e idiotia; o abelhudo; o averiguador; o ávido; o ansioso; o bisbilhoteiro; o enxerido; o xereta; o esmiuçador; o esquadrinhador; o estudioso; o indiscreto; o intrigado; o intrometediço; o novidadeiro; o observador; o perguntador; o prático sem diploma; o colecionador de curiosidades; o detetive; o explorador do universo.
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Femininologia: a acoplamentista; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica;
a atacadista consciencial; a autodecisora; a intermissivista; a cognopolita; a compassageira evolutiva; a completista; a comunicóloga; a consciencióloga; a conscienciômetra; a consciencioterapeuta; a macrossômata; a convivióloga; a duplista; a duplóloga; a proexista; a proexóloga; a reeducadora; a epicon lúcida; a escritora; a evoluciente; a exemplarista; a intelectual; a reciclante
existencial; a inversora existencial; a maxidissidente ideológica; a tenepessista; a ofiexista; a parapercepciologista; a pesquisadora; a pré-serenona vulgar; a projetora consciente; a sistemata;
a tertuliana; a verbetóloga; a voluntária; a tocadora de obra; a mulher de ação; a abelhuda; a averiguadora; a ávida; a ansiosa; a bisbilhoteira; a enxerida; a xereta; a esmiuçadora; a esquadrinhadora; a estudiosa; a indiscreta; a intrigada; a intrometediça; a novidadeira; a observadora; a perguntadora; a prática sem diploma; a colecionadora de curiosidades.
Hominologia: o Homo sapiens curiosus; o Homo sapiens scientificus; o Homo sapiens
universalis; o Homo sapiens cosmovisiologus; o Homo sapiens paratechnologus; o Homo sapiens
heuristicus; o Homo sapiens serendipitista; o Homo sapiens semperaprendens.
V. Argumentologia
Exemplologia: Curiosologia Psicossomática = aquela investigação acionada instintivamente pela emoção artística, acrítica, sem qualquer racionalidade ou lógica técnica, a partir do paracorpo dos desejos, o psicossoma; Curiosologia Mentalsomática = aquela investigação acionada
tecnicamente pela racionalidade sistemática, heterocrítica e lógica científica, a partir do paracorpo
do autodiscernimento, o mentalsoma.
Taxologia. À luz da Curiosologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 45 realidades
relativas às curiosidades humanas de todas as origens e naturezas:
01. Abelhudismo.
02. Além.
03. Aperitivo.
04. Atipicidade.
05. Atratividade.
06. Camuflagem.
07. Chamariz.
08. Desafio.
09. Enigma.
10. Entrelinhamento.
11. Escalafobético.
12. Espetáculo.
13. Espionagem.
14. Esquipático.
15. Esquisitice.
16. Estrambótico.
17. Estranheza.
18. Excepcionalidade.
19. Exotismo.
20. Expectação.
21. Extemporâneo.
22. Extraordinário.
23. Extrapauta.
24. Extrapolacionismo.
25. Extravagância.
26. Fantastiquice.
27. Heteróclito.
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28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Ignoto.
Indiscrição.
Inquiribilidade.
Interesse.
Intrigante.
Máscara.
Mistério.
Notável.
Parapsiquismo.
Pegadinha.
Preciosidade.
Raridade.
Recorde.
Singularidade.
Surpreendência.
Tirateima.
Trocadilho.
Variante.
VI. Acabativa

Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 10 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com a Curiosologia, indicados para a expansão das abordagens
detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acrobacia mentalsomática: Heuristicologia; Neutro.
02. Aperitivo intelectual: Mentalsomatologia; Neutro.
03. Bamburriologia: Proexologia; Neutro.
04. Corredor heurístico: Experimentologia; Homeostático.
05. Personalidade consecutiva: Seriexologia; Neutro.
06. Pesquisa curiosa: Experimentologia; Neutro.
07. Singularidade plural: Experimentologia; Neutro.
08. Técnica conscienciológica curiosa: Autopesquisologia; Homeostático.
09. Transverpon: Transverponologia; Homeostático.
10. Zetética: Autopesquisologia; Homeostático.

A CURIOSOLOGIA É ÁREA TÉCNICA NO UNIVERSO
DO CONHECIMENTO HUMANO, INCLUÍDA ENTRE AS MAIS
ABRANGENTES E ATUANTES, PODEROSO MOTOR
INSTIGANTE DA EVOLUÇÃO GERAL DAS CONSCIÊNCIAS.
Questionologia. Qual o nível da curiosidade na própria vida diuturna do leitor ou leitora? Há o predomínio da curiosidade sadia ou ainda apresenta traços infantis?
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CURRÍCULO PARENTAL
(CUIDADOLOGIA)
I. Conformática
Definologia. O currículo parental é o conjunto de atividades, práticas, vivências, aulas,
disciplinas, matérias ou assuntos técnicos e esclarecedores, apreendido pela conscin, homem ou
mulher, em curso teórico-vivencial, frequentado preferencialmente antes do exercício da paternidade ou maternidade, visando capacitá-la para o melhor acolhimento, orientação, encaminhamento e acompanhamento dos filhos biológicos ou adotados.
Tematologia. Tema central neutro.
Etimologia. O termo currículo vem do idioma Latim, curriculum, ―corrida; carreira; lugar onde se corre; campo; liça; hipódromo; picadeiro‖, e este do verbo currère, ―correr‖. Surgiu
no Século XIX. O termo parental procede também do idioma Latim, parentális, ―relativo aos
pais‖. Surgiu no Século XIX.
Sinonimologia: 1. Escola parental. 2. Curso para formação de pais técnicos. 3. Grade
curricular para formação parental. 4. Programa interdisciplinar de capacitação parental.
Neologia. As 4 expressões compostas currículo parental, currículo parental inexistente,
currículo parental básico e currículo parental avançado são neologismos técnicos da Cuidadologia.
Antonimologia: 1. Currículo do ensino formal; grade curricular estudantil. 2. Encontro
religioso de casais. 3. Catequese para pais; doutrinação de pais.
Estrangeirismologia: o study program parental; o upgrade do potencial cuidadológico;
a otimização do curriculum vitae paterno e materno; o foco no refinamento do rapport entre pais
e filhos; o investimento na qualificação dos family ties; a awareness quanto à importância da formação parental; a necessidade de atualização da Cuidadologia parental ao Zeitgeist contemporâneo.
Atributologia: predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento
quanto à tecnicidade aplicada à Cuidadologia.
Megapensenologia. Eis 7 megapensenes trivocabulares relativos ao tema: – Aprendamos
a aprender. Aprendamos a ensinar. Educação é libertação. Educação exige disciplina. Pais: estudantes eternos. Pais: amparadores intrafísicos. Crianças imitam adultos.
Coloquiologia: os inconvenientes causados pela inexistência de manual de instruções de
filhos e filhas.
Citaciologia. Eis dito popular no tocante ao exercício da maternidade, demonstrando
a importância do currículo parental: – Quem pensa demais sobre a maternidade acaba não tendo
filhos.
II. Fatuística
Pensenologia: o holopensene pessoal da parentalidade lúcida; os conviviopensenes;
a conviviopensenidade; os didactopensenes; a didactopensenidade; os evoluciopensenes; a evoluciopensenidade; os maternopensenes; a maternopensenidade; os ortopensenes; a ortopensenidade;
os prioropensenes; a prioropensenidade.
Fatologia: o currículo parental; as palestras, oficinas e os cursos da Associação Internacional de Conscienciologia para a Infância (EVOLUCIN); o desenvolvimento de atividades visando a reeducação materna e paterna; as abordagens teóricas e vivenciais, educativas e terapêuticas maximizando a reaprendizagem pessoal; as atuações multi e interdisciplinares necessárias ao
esclarecimento parental; a autoridade moral dos assistentes nas áreas de instrução; a formação de
cuidadores técnicos; a atenuação do apedeutismo parental; o incentivo à autodidaxia; a autoconscientização quanto à autorresponsabilidade pelos descendentes; o ajuste dos cuidados paternos
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e maternos às necessidades filiais; os impactos psicológicos, familiares, sociais, econômicos
e ecológicos da maternidade e da paternidade instintiva ou inconsequente; o incentivo ao autodiscernimento no tocante à maternidade e paternidade; o estímulo à autorreflexão e à autocrítica, ao
invés do mero incentivo à reprodução humana; a autoperscrutação das motivações pessoais em
querer ter filhos; o contraponto às lavagens subcerebrais promovidas pela Socin, mídia e indústria
do consumo; a desromantização da maternidade; a abordagem terapêutica individual, de casal
e familiar favorecendo os ajustes intra e interconscienciais; o autenfrentamento dos conflitos íntimos atuando profilaticamente nas relações familiares atuais e vindouras; a redução dos efeitos nocivos dos conflitos intrafamiliares imaturos; o desfazimento da cadeia das patologias intrafamiliares; a compreensão do antagonismo compulsoriedade / autescolha no tocante às composições familiares; a condição saudável de preparar-se antecipadamente para o desempenho de atividades
interassistenciais; a prevenção dos estresses desnecessários; o ganho de maior autoconfiança para
lidar com os rebentos; o respeito às escolhas e aos limites pessoais; o investimento na prevenção
do descaminho; a melhor promoção da neoportunidade intrafísica; a explicitação da Cosmoética
no âmbito da parentalidade; o foco na modificação para melhor das interrelações familiares; os
ganhos omnidirecionais da parentalidade técnica; o investimento na remissão gradativa dos problemas sociais; o decréscimo dos casos de gravidez na infância e na adolescência; a hipótese de
mesmo o currículo parental mais avançado ser incapaz de abarcar toda a complexidade do exercício da maternidade e da paternidade; a transformação do Planeta-hospital em Planeta-escola;
a maternidade autodiscernida ao modo de patamar intermediário à condição evolutiva da antimaternidade sadia.
Parafatologia: a autovivência do estado vibracional (EV) profilático; as sinaléticas energéticas e parapsíquicas pessoais; a afinização com o amparo de função materno e paterno; a utilização dos insights e inspirações extrafísicos nas abordagens educativas, paraeducativas, terapêuticas e paraterapêuticas; a atuação ao modo de isca interassistencial; a intervenção multidimensional silenciosa; a oportunidade de tornar-se aprendiz de amparador extrafísico; a promoção de reconciliações multidimensionais e multiexistenciais; o auxílio às reurbanizações extrafísicas.
III. Detalhismo
Sinergismologia: a prevenção do sinergismo patopensênico irracionalidade-irreflexão
no contexto da parentalidade; o sinergismo disciplinas intermissivas–currículo parental; o sinergismo amparo de função docente–amparo de função parental; o sinergismo laços biopsicossociais–reeducação; o sinergismo intelecção-experimentação; o sinergismo teoria-prática; o sinergismo autodiscernimento-assertividade.
Principiologia: o princípio da descrença; o princípio do exemplarismo pessoal (PEP);
o princípio do menos doente auxiliar na reeducação do mais doente; o princípio da inseparabilidade grupocármica; o princípio da afinidade consciencial; o princípio da interdependência evolutiva; o princípio “se algo não serve, não adianta fazer maquilagem”.
Codigologia: o código pessoal de cosmoética (CPC) aplicado, embasando o autexemplo
parental sadio; o código grupal de cosmoética (CGC) relativo à família; o código sanitário pessoal; o código sanitário grupal.
Teoriologia: a teoria do amparo funcional; a teoria necessária ao desempenho parental
otimizado; a teoria das interprisões grupocármicas; a teoria e a prática (teática) da interassistencialidade; a teoria das reurbanizações extrafísicas; a teoria da evolução consciencial; a teoria do
porão consciencial.
Tecnologia: as técnicas didáticas e paradidáticas; a técnica pedagógica de adequar
a comunicação ao contexto cognitivo do receptor; o domínio da técnica do confor; a técnica da
recéxis; as técnicas autoconsciencioterápicas; as técnicas energossomáticas; as técnicas interassistencias.
Voluntariologia: os voluntários da EVOLUCIN.
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Laboratoriologia: a doação do próprio labcon na interassistência familiar; o laboratório
conscienciológico da Parapedagogiologia; o laboratório conscienciológico da proéxis; o laboratório conscienciológico da Cosmoeticologia; o laboratório conscienciológico do EV; o laboratório das retrocognições; o laboratório conscienciológico da sinalética energética.
Colegiologia: o Colégio Invisível da Parapedagogiologia; o Colégio Invisível da Grupocarmologia; o Colégio Invisível da Consciencioterapia; o Colégio Invisível da Conviviologia;
o Colégio Invisível da Interassistenciologia; o Colégio Invisível da Recexologia; o Colégio Invisível da Evoluciologia.
Efeitologia: os efeitos da relação pais-filhos na socialização fundamental do ressomante; os efeitos da sublucidez temporária da condição da maternidade; os efeitos da disponibilidade
afetiva materna na saúde emocional do neonato; os efeitos profiláticos duradouros do afeto na
infância; os efeitos de curto, médio e longo prazos da escola de pais no âmbito pessoal, social
e parassocial; os efeitos da cosmovisão conscienciológica na formação parental; os efeitos da
Era dos Serenões.
Neossinapsologia: as neossinapses promovidas pela teoria e pelas vivências das atividades do currículo parental; as neossinapses geradas na observação da conduta parental exemplar positiva.
Ciclologia: o ciclo reparatório; o ciclo autoconsciencioterápico autoinvestigação-autodiagnóstico-autenfrentamento-autossuperação; o ciclo vivência-reflexão-autorreeducação.
Enumerologia: as reciclagens docentes; as reciclagens parentais; as reciclagens filiais;
as reciclagens familiares; as reciclagens comunitárias; as reciclagens sociais; as reciclagens parassociais; as reciclagens planetárias.
Binomiologia: o binômio interdisciplinaridade-cosmovisão; o binômio possível-ideal;
o binômio reaprender-reeducar; o binômio reeducação-ressocialização; o binômio subcérebro
abdominal–parentalidade instintiva; o binômio apego-desapego; o binômio admiração-discordância.
Interaciologia: a interação reeducador-reeducando; a interação assistencial entre pares
nas atividades do currículo parental; a interação sinérgica teoria–experiências prévias; o ajuste
na interação paterna-materna; o investimento na interação sadia entre pais e filhos; a interação
paragenética-genética; a interação direitos-deveres.
Crescendologia: o crescendo tacon-tares; o crescendo empirismo-tecnicidade; o crescendo senso comum–cientificidade; o crescendo instinto-racionalidade; o crescendo ignorar-saber; o crescendo escola da vida–currículo parental; o crescendo esforço pessoal–evolução
grupal.
Trinomiologia: o trinômio intelectualidade-comunicabilidade-parapsiquismo ao modo
de ferramenta indispensável ao exercício da parentalidade técnica avançada; o trinômio afetividade qualificada–acolhimento fraterno–interassistência; o trinômio egocarmalidade-grupocarmalidade-policarmalidade; o trinômio vontade-intencionalidade-autorganização.
Polinomiologia: o polinômio experiências prévias–formação profissional–autodidatismo–autoconsciencioterapia–prática profissional–amparo de função embasando a práxis interassistencial no currículo parental; o polinômio acolhimento-orientação-encaminhamento-acompanhamento; o polinômio da boa parentalidade proteção física–defesa energética–suporte emocional–estímulo intelectual.
Antagonismologia: o antagonismo parentalidade / antimaternidade sadia; o antagonismo parentalidade instintiva / parentalidade técnica; o antagonismo bom exemplo / mau exemplo;
o antagonismo cuidado / abandono; o antagonismo cérebro / subcérebro; o antagonismo reeducador / doutrinador; o antagonismo renovação / tradição; o antagonismo tornar dependente
/ educar para a autonomia.
Paradoxologia: o paradoxo da evolução consciencial individual se desenvolver no âmbito da evolução consciencial grupal; o paradoxo da melhoria individual reverberar na melhoria
de todos; o paradoxo do currículo parental incentivar a autorreflexão em relação à antimaternidade sadia.
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Politicologia: a necessidade da elaboração de políticas públicas e ações visando a reeducação e a formação parental, isentas da influência de crenças, manipulações, moralismos e dogmas religiosos; as políticas institucionais de assistência à maternidade; as políticas assistencialistas e demagógicas promotoras da maternidade inconsequente; a cognocracia; a democracia;
a assistenciocracia; a lucidocracia; a recexocracia.
Legislogia: a lei do maior esforço evolutivo; a lei da interassistencialidade da proéxis.
Filiologia: a autodiscernimentofilia; a assistenciofilia; a conscienciofilia; a evoluciofilia;
a gnosiofilia; a neofilia; a priorofilia.
Fobiologia: a autodiscernimentofobia; a assistenciofobia; a autocriticofobia; a evoluciofobia; a literofobia; a neofobia; a priorofobia.
Sindromologia: a síndrome do ninho vazio; a síndrome do canguru; a síndrome da alienação parental; a síndrome da mediocrização; a síndrome do estrangeiro; a síndrome da ectopia
afetiva (SEA); a síndrome da onipotência.
Maniologia: a sexomania.
Mitologia: o mito de a natureza e a vida ensinarem a conscin a ser bom pai ou boa
mãe; o mito da mãe perfeita; o mito da maternidade, segundo o qual toda mulher nasce para ser
mãe; o mito contemporâneo da mãe exclusiva; o mito da onipotência parental; o mito da propriedade filial; a desconstrução do mito do “somente pode ajudar pais e mães quem tem ou já teve filhos”.
Holotecologia: a pedagogoteca; a convivioteca; a evolucioteca; a experimentoteca; a interassistencioteca; a ressomatoteca; a sexoteca; a androteca; a ginoteca; a infantoteca; a neonatoteca; a proexoteca; a recexoteca; a somatoteca.
Interdisciplinologia: a Cuidadologia; a Parapedagogiologia; a Consciencioterapia;
a Andragogia; a Grupocarmologia; a Interassistenciologia; a Conscienciometrologia; a Neonatologia; a Ressomatologia; a Psicologia; a Psicopedagogia; a Medicina.
IV. Perfilologia
Elencologia: a consciênçula; a consréu ressomada; a conscin baratrosférica; a conscin
eletronótica; a conscin vulgar; a conscin lúcida; a isca humana inconsciente; a isca humana lúcida; o ser interassistencial.
Masculinologia: o pai; o avô; o filho; o aspirante à paternidade; o professor; o reeducador; o ressocializador; o agente retrocognitor; o amparador intrafísico; o compassageiro evolutivo; o exemplarista; o reciclante existencial; o duplista.
Femininologia: a mãe; a avó; a filha; a aspirante à maternidade; a professora; a reeducadora; a ressocializadora; a agente retrocognitora; a amparadora intrafísica; a compassageira
evolutiva; a exemplarista; a reciclante existencial; a duplista.
Hominologia: o Homo sapiens assistens; o Homo sapiens despraeparatus; o Homo sapiens exemplaris; o Homo sapiens interassistentialis; o Homo sapiens immaturus; o Homo sapiens maternus; o Homo sapiens orientator; o Homo sapiens recyclans; o Homo sapiens subcerebralis; o Homo sapiens technicus.
V. Argumentologia
Exemplologia: currículo parental inexistente = a maternidade ou paternidade desenvolvida sem estudo e formação prévios; currículo parental básico = o curso técnico para formação de
pais, composto por disciplinas alicerçadas apenas na Ciência Convencional; currículo parental
avançado = o curso técnico para formação de pais composto pelas disciplinas alicerçadas na
Ciência Convencional e no paradigma consciencial.
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Culturologia: a cultura da maternidade e da paternidade autodiscernida; a cultura da
convivência familiar sadia; a evitação da cultura inútil; o desenvolvimento da cultura da antimaternidade sadia.
Básico. Sob a ótica da Intrafisicologia, eis, em ordem alfabética, 12 exemplos de temas
e atividades a serem abordados nas disciplinas do currículo parental básico:
01. Afetividade: autestima; afetividade no casal; relações familiares saudáveis; educação emocional.
02. Desenvolvimento humano: faixas etárias; características básicas de cada fase do
desenvolvimento humano.
03. Direitos e deveres: abordagem dos aspectos centrais da Carta de Direitos Humanos
e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); autorresponsabilidades com a saúde e bem-estar próprios e da família; cuidados comunitários (limpeza, ambiente, patrimônio público, entre
outros).
04. Drogas: noções e cuidados relativos ao uso de drogas lícitas e ilícitas.
05. Educação: respeito interconsciencial; definição de limites; educação pelo autexemplo; papel e importância da participação de ambos os pais na educação dos filhos.
06. Gestação e Puericultura: concepção; pré-natal; tipos de parto; higiene materna e do
recém nascido; amamentação; vacinação.
07. Planejamento familiar: métodos contraceptivos; definição do número de filhos; noções de economia doméstica.
08. Qualidade de vida: estilo de vida pessoal; alimentação saudável; atividade física;
longevidade saudável.
09. Saúde: noções sobre saúde e doença orgânica e psicológica; explicitação dos riscos
da automedicação.
10. Sexologia: sistemas reprodutores masculino e feminino; sexualidade masculina e feminina; noções e prevenção das doenças sexualmente transmissíveis (DSTs).
11. Terapeuticologia: psicoterapia individual, de casal e familiar, epicentradas por profissionais terapeutas qualificados.
12. Vivência: participação em estágio supervisionado relativo ao cuidado filial.
Avançada. Segundo a Autevoluciologia, eis, em ordem alfabética, 12 exemplos de disciplinas e atividades alicerçadas no paradigma consciencial, as quais, somadas ao currículo parental
básico, compõem a instrução parental avançada:
01. Amparologia: amparo pessoal; amparo de função; técnicas interassistenciais.
02. Conscienciometrologia: autoconscienciometria; técnica da conscin-cobaia; técnica
da autorreflexão de 5 horas.
03. Consciencioterapia: saúde consciencial; autoconsciencioterapia; consciencioterapia
individual, de casal e familiar, epicentradas por profissionais consciencioterapeutas.
04. Cosmoeticologia: CPC; CGC (familiar); Coerenciologia; paradireitos; paradeveres.
05. Desassediologia: autassédio; assédio interconsciencial; guias amauróticos; técnicas
para o auto e heterodesassédio.
06. Energossomatologia: estado vibracional; mobilização básica das energias (MBE);
sinalética energética pessoal; assim; desassim; alcova blindada.
07. Evoluciologia: teoria da evolução consciencial; Escala Evolutiva das Consciências; Ficha Evolutiva Pessoal (FEP); técnicas evolutivas.
08. Grupocarmologia: teoria das interprisões grupocármicas; hipótese-síntese do curso grupocármico; teática das reconciliações; desamarração.
09. Holossomatologia: soma, energossoma, psicossoma e mentalsoma; Paranatomia,
Parafisiologia e Parapatologia dos veículos sutis; Paragenética.
10. Parapercepciologia: Multidimensiologia; técnicas para o autodesenvolvimento parapsíquico.
11. Proexologia: teoria da programação existencial; aportes; retribuição.

Enciclopédia da Conscienciologia

7980

12. Reeducaciologia: antepassado de si mesmo; automimese; autorreeducação; reciclagem existencial; reciclagem intraconsciencial.
VI. Acabativa
Remissiologia. Pelos critérios da Mentalsomatologia, eis, por exemplo, na ordem alfabética, 15 verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e respectivas especialidades e temas centrais, evidenciando relação estreita com o currículo parental, indicados para a expansão das abordagens detalhistas, mais exaustivas, dos pesquisadores, mulheres e homens interessados:
01. Acerto grupocármico: Grupocarmologia; Homeostático.
02. Antimaternidade sadia: Invexologia; Homeostático.
03. Educação infinita: Reeducaciologia; Homeostático.
04. Escolha evolutiva: Experimentologia; Homeostático.
05. Evolução tacon-tares: Interassistenciologia; Homeostático.
06. Exemplo pedagógico: Pedagogia; Neutro.
07. Exemplologia: Parapedagogiologia; Neutro.
08. Função amparadora: Amparologia; Homeostático.
09. Informação esclarecedora: Parapedagogiologia; Homeostático.
10. Interassistencialidade: Assistenciologia; Homeostático.
11. Maternação: Evoluciologia; Neutro.
12. Megapreparação: Autopriorologia; Neutro.
13. Princípio do exemplarismo pessoal: Cosmoeticologia; Homeostático.
14. Referência: Autevoluciologia; Neutro.
15. Sementeira intrafísica: Autoproexologia; Homeostático.

A CAPACITAÇÃO PARENTAL PROPORCIONA A RECEPÇÃO
MAIS APROPRIADA DOS EGRESSOS DA INTERMISSIVIDADE, CONSTITUINDO IMPORTANTE INVESTIMENTO GRUPAL
PARA A MELHORIA DAS RELAÇÕES GRUPOCÁRMICAS.
Questionologia. Você, leitor ou leitora, possui vínculo proexológico com o trabalho de
interassistência à parentalidade? Em caso afirmativo, em quais áreas relativas ao currículo parental você poderia melhor contribuir para o esclarecimento materno e paterno?
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